
TÜİK'e göre, nisan ayı tüketici
enflasyonu yüzde 69,97 oldu.

Martta oran yüzde 61,14 idi. ENAG
ise nisan enflasyonunu yüzde 156,86
olarak açıkladı. Enflasyonda 20 yıllık
AK Parti hükümetleri döneminin yeni
zirvesi görüldü. TÜFE'de (2003=100)
2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya
göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık
ayına göre yüzde 31,71, bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on
iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46
artış gerçekleşti. Gıda enflasyonu
yüzde 89,10’a yükseldi. Nisan için 
yıllık enflasyon beklentisi, Bloomberg
anketinde yüzde 67,8 olmuştu.
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tara-
fından yaklaşık bir sene önce boşaltı-

lan ve tüm öğrencileri fark yerlere dağıtılan
okul şimdilerde uyuşturucu bağımlıların me-
kanı haline geldi. Okulun etrafından oturan
mahalle sakinleri hem çocukları için hem de
kendileri için tedirgin oluyor. Binanın bir seneye
yakındır boş olduğunu belirten aileler, duruma

tepki göstererek eski okul bina-
sının bir an önce yıkılmasını is-
tiyor. Farklı zamanlarda 4 sefer
yangının çıktığı eski okul binası tehlike
saçarken, binanın içi ise adeta savaş alanına
dönmüş. İBB'ye seslenen vatandaşlar, “Lütfen
burayı yıkın. Çocuklarımız tehlike altında, endi-
şeyle yaşamak istemiyoruz” dedi.
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Enflasyon
uçuşa geçti

ZİRVE YAPTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 gün
süren Karadeniz seyahetinde ziyaret ettiği

ilçeler ve şehirlerden çok gazetecilerle otobüste 
çektirdiği fotoğraf konuşuldu. Özellikle fotoğrafta
Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök ve Akif Beki gibi
isimlerin yer alması sonrası İmamoğlu, muhalif-
lerce sık sık eleştirilirken, “hayal kırıklığı” olarak 
değerlendirdi. Fotoğraf nedeniyle en sık eleştiriyi
alan gazeteciler Alçı, Beki ve Özkök ise Karadeniz
programının ikinci günün sabahında Trabzon'daki
otelden ayrılarak İstanbul'a döndü. Yine her üç isim
Karadeniz gezisiyle ilgili gazetecilere duyuruların
yapıldığı Whatsapp grubundan da çıkarıldı. 
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WHATSAPP GRUBUNDAN 
ÇIKARILDILAR

İmamoğlu'nun Karadeniz seyahatinden daha
çok konuşulan o fotoğrafın en çok eleştirilen

ismi olan Gazeteci Nagehan Alçı, Karadeniz'de de
birçok şehirde ve ilçe merkezinde eleştiri yağmuruna
tutuldu. Çayeli, Hopa, Pazar gibi birçok noktada 
vatandaşlar tarafından; “İktidarın değişeceğini
gördün şimdi taraf değiştiriyorsun”
eleştirilerine maruz kalan Alçı, bütün 
bu söylemler karşısında ise sessizliğini 
korudu. Alçı'nın Artvin'de dondurmacı da
gördüğü Che Guevera tepkisi ise sosyal
medyada gündem oldu. Fotoğrafın diğer
eleştirilen ismi Özkök ise program bo-
yunca birçok noktada otobüsten inmedi
ve halkın arasında karışmadı. I SAYFA 5
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ALÇI HER YERDE
TEPKİ GÖRDÜ
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun, Karadeniz seyahatinde 
otobüste gazetecilerle çektirdiği fotoğraf
sosyal medyada gündem olurken, fotoğrafta 
Nagehan Alçı ve Ertuğrul Özkök gibi 
isimlerin yer alması büyük tepki topladı. 
İBB'nin davetiyle geziye katılan Alçı ve
Özkök, Karadeniz programı sona ermeden
ikinci günün sabahında Trabzon'dan ayrıldı
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Asiye Atalay, 
İstanbul'un Esen-

ler ilçesinde yaşıyordu.
İddiaya göre saplantılı bir
kişi tarafından rahatsız
ediliyordu. O kişi, dün
Asiye Atalay'ın yolunu
kesti. İki arasında bir süre
tartışma yaşandı. Silahını
çeken saldırgan, kaçmaya
çalışan Asiye Atalay'ı 
silahla başından vurdu.

Olaydan sonra kaçan
şüphelinin hırsızlık,
yağma, uyuşturucu
ticareti ve kasten yara-
lama suçlarından 16
kaydı olduğu öğrenildi.
Polis şüphelinin yakalan-
ması için çalışma başlattı.
25 yaşındaki Ümit Kara-
koyun’un Arnavutköy’de
saklandığı evde yakalan-
dığı öğrenildi. I SAYFA 3
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Asiye Nur Atalay, İstanbul'da sokak ortasında 
katledildi. 19 yaşındaki grafiker kızı başına ateş 
ederek öldüren sabıkalı caninin eski sevgilisi Ümit
Karakoyun olduğu ortaya çıktı. 25 yaşındaki katil, 
dün öğle saatlerinde saklandığı evde yakalandı

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

BÜYÜK

TePKİ
TOPlAMIŞTI

ANIL
BODUÇ

öZEL
HABER

Fotoğrafa ilişkin 
Gazeteci Mehmet 

Mert de sosyal medya
hesabından yaptığı
paylaşımda İBB Söz-
cüsü Murat Ongun'u
etiketleyerek, “Nage-
han Alçı’nın jete bin-

mesi, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğ-

lu'nun'nun Karadeniz
programının önüne

geçmiş ise şayet bunu
sorgulama hakkımız

var. Tamam; ‘Güç mer-
kezi değişince dönüp
fırıldak olanlar’ hep

olacak. Peki fırıldaklar
o uçakta olmak
zorunda mıydı?” 

diye sordu.

SORGULAMA 
HAKKIMIZ VAR
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İngiltere
merkezli

şirkete ait gemide
birinci kaptan ola-
rak görev yapan 
40 yaşındaki Erhan
Seçkal kaybolduk-
tan 2 buçuk gün
sonra denizde bu-
lundu. Denizcilik
Genel Müdürlüğü
kaptanın denizde
balıkçılar tarafından
bulunduğunu açıkladı. Açık-
lamada, “2 buçuk gün sonra
denizde bulunan ve hasta-

neye kaldırılan Seçkal'ın du-
rumunun iyi olduğu öğrenil-
miştir” denildi. I SAYFA 8
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Mucizevi kurtuluş! Çatalca için

çalışacağız
Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner tarafından

hayata geçirilen Çatalca Şoför-
ler ve Otomobilciler Esnaf Oda-
sı'nın yeni hizmet binası yüzleri
güldürdü. Üner, “Çatalca halkı-
mız için durmaksızın çalışmaya
devam edeceğiz” dedi. I SAYFA 8
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Dereler 
temizleniyor!

Maltepe Belediyesi talebi
üzerine İSKİ Genel 

Müdürlüğü tarafından gerçekleş-
tirilen 'Büyükyalı Deresi Islah 
Çalışması'nda sona gelindi. Ana-
dolu yakasının genelinde bir yıldır
sürdürülen proje çerçevesinde
Maltepe sınırlarında bulunan de-
relerin tamamında temizleme ça-
lışmaları tamamlanıyor. I SAYFA 9
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Küçükçekmece'de,
kentsel dönüşüm 

kapsamında İBB tarafından
boşaltılan ilkokul uyuşturucu
bağımlıların mekanı haline

geldi. Okul etrafında çocukları
oynayan mahalle sakinleri,

binanın bir an önce yıkılmasını
istiyor. İBB'ye çağrı yapan

vatandaşlar, “Lütfen burayı
yıkın. Çocuklarımız tehlike

altında” dedi
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, göçün küresel bir sorun

olduğunu belirterek “Belki bundan 
25 sene sonra çok daha büyük nüfus
hareketliliği olacak. Dünya daha önce
de bunu yaşamış. Ne yapmak lazım,
aslında basit; savaş yapmayacaksınız,
çatışmayacaksınız. İnsanlara kendi

doğdukları toprak-
larda, can güvenli-
ğine sahip olarak,
yaşayabilecekleri
bir ortamı kurma-
mız lazım. Çatış-
malar, savaşlar
durmalı, göçlerin
önü ancak böyle
kesilebilir” dedi.
I SAYFA 4
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Göçler ancak
böyle azalır

SAVAŞLAR DURMALI

Mustafa Şentop

Türkiye İstatistik Kurumu'nun
(TÜİK) yüzde 69.97 ve Enflas-

yon Araştırma Grubu'nun (ENAG)
ise yüzde 156 olarak açıkladığı nisan
ayı enflasyon oranıyla ilgili olarak
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali 
Babacan'dan bir açıklama geldi. 

Babacan, açıkla-
nan enflasyon ve-
rilerini “Çalışarak
para kazanan in-
sanların alım gü-
cünün yok olduğu
bir yıkım yaşıyo-
ruz. Ekonomi te-
petaklak gidiyor”
diyerek değerlen-
dirdi. I SAYFA 7
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Büyük bir 
yıkım var

EKONOMİ TEPETAKLAK

Ali Babacan

Kaçak göçmenler
yakayı ele verdi

Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği
belirlenen 200 kaçak göçmen

yakalandı. Fatih İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri, Aksaray Meydanı ve
çevre sokaklarda yurda kaçak yollarla
giren yabancı uyruklulara yönelik 
denetim yaptı. Drone kullanılan 
denetimlerde, ekipler havadan çekilen
görüntülerle yönlendirildi. Denetim-
lerde yakalanan 200 kaçak göçmen
hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. 
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Haziran ayı
bekleniyor!

Devam eden savaş ve Rusya’ya yaptı-
rımların gölgesinde zor günler geçi-

ren turizmci ilk etapta 2021 rakamlarına
ulaşmayı hedefliyor. Turistik Otelciler ve İş-
letmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan
Kavaloğlu, “Her zaman 2019 verilerini kı-
yaslardık ama bu yıl 2019 rakamlarını da
bir kenara bırakmamız lazım. Böyle bir re-
zervasyon yok şu anda. Haziranın üçüncü
haftasından sonra bizim ciddi bir perfor-
mansa ihtiyacımız var” dedi. I SAYFA 6
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Turkcell, Ramazan Bayramına ilişkin
data kullanımını açıkladı. Açıklanan 

verilere göre, 1-4 Mayıs tarihleri arasında 
kullanıcılar yoğun internet kullanımını 
sürdürdü, data kullanımı ise geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarak 51,4
milyon GB’a ulaşarak rekor kırdı. I SAYFA 6
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Telefondan
kopamadık

CANi KATiL
YAKALANDI



Ü sküdar Üniversitesi Ku-
rucu Rektörü, Psikiyatrist
Prof. Dr. Nevzat Tarhan,

bir yeme bozukluğu olan anorek-
siya nervoza hakkında değerlendir-
mede bulundu. Yeme bozuklukları
arasında bulunan anoreksiya ner-
vozanın gelişmiş ülkelerde ciddi bir
şekilde pandemi şeklinde yayıldığını
kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan,
“Anoreksiya nervoza, özellikle er-
genlik döneminde en çok genç kız-
larda yaygın olarak görülen bir
durum. Yaygınlaşmasının nedenleri
araştırılıyor. Anoreksiya nervoza, 50
sene öncesinde de vardı ama bu
kadar yüksek değildi. Bunun neden-
leri de araştırılıyor” dedi.

Biyolojik temeli var

Anoreksiya nervozanın tek etkenli
değil çok etkenli bir rahatsızlık ol-
duğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat
Tarhan, “Bir genetik boyutu var.
Mesela çift yumurta ikizlerinde ya-
pılan çalışmalar var. Ya da ailede
yapılan aneroksiya araştırmaları
var, bunlarda aneroksiya 10 misli
daha fazla görülüyor. Aile içinde bi-
rinci derece yakınlarında olan ane-
roksiya nevroza yani yeme
bozuklukları olan o kişide olma ih-
timali 10 misli daha fazla yüksek çı-
kıyor. Bu da hastalığın biyolojik
temelini gösteriyor" dedi. Anorek-
siya nervozanın kültürel ve psikolo-

jik boyutlarının da bulunduğunu
ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan,
“Ayrıca nöro biyolojik ve nöro gene-
tik temeli de var. Ortamı oluşturdu-
ğunuz zaman hemen ortaya çıkıyor.
Bu yatkınlık genleri şöyledir: Me-
sela bir insanın akciğerinde kanser
olmayla ilgili iki türlü gen vardır:
Biri yatkınlık geni, diğeri kozatif gen
yani sebep olan gen. Bir kişide ‘ko-
zatif gen’ dediğimiz yani sebep olan
gen varsa kişi 40 yaşına geldiği
zaman sigarasını içmiyor, kendine
iyi bakıyor ama pat diye akciğer
kanseri başlıyor. Ama eğer kozatif
gen yoksa yatkınlık geni varsa kişi
sağlıklı yaşarsa yediğine içtiğine
dikkat ederse, sigara içmezse akci-
ğer kanseri başlamıyor" diye
konuştu. 

Yeme algısını bozuyor

Yeme bozukluklarında da aynı şe-
kilde yatkınlık geni olduğunu kay-
deden Prof. Dr. Nevzat Tarhan,
“Fakat bazı durumlarda bu ortam
şartları, kültürel şartlar, psikolojik
şartlar hazır olduğu zaman o gen
başlıyor, aşırı gen ifadesi yapıyor,
yanlış protein üretiyor. Bu yanlış
protein ne oluyor? Kişinin yeme al-
gısı bozuluyor. Yemeyle ilgili açlık,
tokluk duygusu bozuluyor. Örneğin
kişide şişmanlama korkusu oluyor.
Aşırı zayıflatma isteği oluyor, nere-
deyse tutku derecesinde. Kişide
aşırı kilo almaktan korkma vardır.
Ben öyle bir vaka bilirim ki 29 kilo

olduğu halde
aynanın karşı-
sında geçerek
‘Ben 150 kilo-
yum’ diyordu. Bu
kişi yalan söylemi-
yor, öyle algılıyor.
Beyni ona ‘Evet sen
150 kilosun’ diyor. Hal-
buki kişi 29 kilo, beden
kitle endeksi belli. Böyle bir
durumda gerçeklerle yüzleştiği
zaman bunu kabul etmiyor,
inkar ediyor. Yok sayıyor
bunu" diye konuştu.
Böyle durumlarda ki-
şinin beyninde beden
imaj algısıyla ilgili
sorumlu alanın
kimyasının bo-
zulmuş oldu-
ğunu kaydeden
Prof. Dr. Nevzat
Tarhan, “Beyin
hatalı düşünce
üretiyor, hatalı
algı üretiyor.
Öyle olunca kişi
kendini çirkin al-
gılıyor. Halbuki
onun çok çok üs-
tünde güzel. Bakıyor-
sunuz ‘Ben çok
çirkinim’ diyor, aynaya
bakmaktan korkuyor. Hal-
buki ortalamanın üzerinde bir
yüzü ve bedeni olduğu halde ken-
dini beğenmiyor.”dedi.
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TÜRKAN ERVAN

Her bir besinin günlük bes-
lenmeye ve vücuda farklı fay-
dası var. Kivi, sarımsak,

biberiye, keten tohumu, yoğurt, merci-
mek, kabak, balık, yulaf, yeşil çay ve su
gibi besinlerin yağ yakımını hızlandır-
manın yanı sıra birçok hastalığa karşı
da bağışıklığı güçlendirdiğini belirten
Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve
Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın,
“Özellikle kilo vermek isteyenler için
ideal özelliklere sahip bu besinlerin ne
miktarlarda tüketileceği kişilerin yaş ve
sağlık durumlarına göre değişebilir. Bu
nedenle beslenme ve diyet uzmanına
danışılması ve yapılan kontrollere göre
kişiye özel bir besin programının oluş-
turulması oldukça önemli” açıklama-
sında bulundu. 

Vücuda olan etkileri

Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak
İnsel Aydın, birbirinden farklı besinle-
rin vücuda olan etkilerini ve nasıl tüke-
tilmeleri gerektiğini anlattı: 

Kivi

İçinde bol miktarda vitamin bulundu-
ran kivideki C vitamini, antioksidan
özelliğiyle vücudu korur. Düzenli tüke-
tildiğinde kalp hastalıklarından kanser
ve obeziteye kadar birçok sorunda et-
kili olduğu da bilimsel olarak kanıtlan-
mıştır. En önemli yararı ise yüksek lif
içeriği sayesinde kabızlığa karşı etkili
olmasıdır. Ara öğünlerde de tatlı ihti-
yacını karşılamak amacıyla 2 adet orta
boy kivi tüketilebilir.

Sarımsak

İçeriğindeki allilik sülfitler sayesinde
bağışıklık sistemini güçlendiren sarım-
sak, aynı zamanda tümör hücresinin
çoğalmasını baskılayan enzimleri uya-
rır ve kandaki kolesterol düzeyini azal-
tır. Sarımsağın en iyi bilinen etkisi ise
kolesterolü düşürmesidir. İçerisindeki
selenyum sayesinde kalbi de koruyor.

Keten tohumu

Yüksek lif, omega3, B kompleks vita-

minleri ve E vitamini içeren keten to-
humu, müsilaj etkisi sayesinde kabız-
lığı önlüyor. Dolayısıyla keten tohumu
tüketimi, kilo verme sürecini hızlandı-
rır. Göbek ve basen bölgesindeki yağla-
rın kısa süre içinde yakılmasına
yardımcı olur. Ayrıca birçok
hastalığın tedavisinde kul-
lanılan şifalı bir tohumdur.
1 bardak suyun veya 1 kâse
yoğurdun içine taze öğütülmüş olarak
eklenip 30 dakika beklendikten sonra
tüketilebilir.

Biberiye

Gıda ürünlerinin muhafazası için kul-
lanılan biberiyenin bilimsel pek çok ça-
lışmada; cilt, akciğer, mide, meme,
yumurtalık, rahim ve kolon kanserle-
riyle lösemi riskini düşürdüğü gösteril-
miştir. Bağırsaktaki yağı emmeden
atması özelliğiyle zayıflamaya olumlu
etkisi olurken, yüksek kolesterolün de
düşmesine yardımcı olur. Etlerin üze-
rine serpilerek kullanılabilir. Ayrıca iki

tatlı kaşığı çekilmiş biberiye yaprağı
demliğe konup, 400 ml suyla 10 dakika
bekledikten sonra süzülüp tüketilebilir.

Mercimek

İçeriğinde zengin
nişasta ve bitkisel prote-
inler barındıran mercimek, po-
tasyum içeriği sayesinde
hipertansiyonu düşürür, kalp has-
talığı riskini azaltır. Zengin lif içeriği
sayesinde tok tutar ve kilo kaybına
yardımcı olur. Yemeği ve çorbası
yapılabileceği
gibi, haşlayıp
salatalara
katıla-
rak da
tüketile-
bilir.

ÖZEL pROGRAm şARt!

Bu durumun oluşması için de kişinin belli bir ortama ve şartlara sahip olması
gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Nasıl ki akciğer kanseri için yatkın-
lık geni varsa sigara içtiğin zaman tetikliyorsun onu. Burada da psikolojik olarak,

sosyolojik olarak, kültürel olarak, aile olarak bunu tetikleyen anne babaların hatalı tu-
tumları var. Toplum tutumları ve hataları var. Sevgi yoksunluğu önemli bir etken ama o

yetmiyor. Bazen sevgi fazlalığı da zarar veriyor. Fazla seviyor, çok seviyor fakat çok
kontrol ediyor. Aile temelli tedaviler yapılıyor. Aile temelli tedavilerde sevgi çok ama
anne ve baba katı tutumlu ve kontrollü. Sanki anne değil de komutan. Sevgisini belli
etmiyor, proje çocuk geliştiriyor. ‘Şöyle olmalısın böyle olmalısın, sakın kilo almama-

lısın’ diye telkinde bulunuluyor" dedi. Bu tip annelerin sürekli küçük yaştaki çocu-
ğun peşinde elinde tabakla arkasında dolaştığını vurgulayan Prof. Dr. Nevzat

Tarhan, “O çocuk için de yemek yememek en önemli kanıtlama alanıdır.
Anne ve babaya kendini kanıtlamak için yememe duygusu gelişir. Anneye

karşı hem sevgi vardır hem öfke vardır. Anne sevgiyle yapıyor ama
sevgi ve baskıcılığı bir arada yapıyor. Sevgi ve baskı bir arada

olduğu zaman birçok psikiyatrik hastalığa kapı açıyor.
Kimi zaman intihar vakalarının da arkasında

sevgi ve baskıcılık vardır" açıklama-
sını yaptı. 

SEVGiNiN FAZLALIĞI 
BAZEN ZARAR VERiYOR

Özellikle ergenlik döneminde ortaya çıkan bir yeme bozukluğu olan
anoreksiya nervozanın dünya genelinde bir salgın halinde yayıldığını 
vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yeme bozukluklarının ortaya 
çıkmasında medyanın çok önemli rolü olduğunu söyledi. Tarhan,
“Medyadaki mükemmel vücut algısı gençleri etkiliyor. Moda 
dergisini aşırı okuyan bir çocuğun anoreksiya olmaması çok 
zor. Kız ya da erkek olması fark etmiyor” diye konuştu

Süt içerek
kilo verin!
Ramazan ayının ardından
bayramın gelmesiyle birlikte artan
öğün sayısı ve bayram tatlılarının
hızlı kilo alımını engellemesi için
sağlıklı ve dengeli beslenmenin
önemine dikkat çeken uzmanlar,
açlık hissini gidermede etkili olan
sütün tüketilmesini öneriyor
Sağlıklı olmak için vazgeçilmez bir besin olan sütün as-
lında hayatın her döneminde mutlaka tüketilmesi gerekti-
ğini vurgulayan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Neriman İnanç, “’Fazla kilo’ neredeyse çağımı-
zın temel sorunu. Kilo sorununun minimum düzeye in-
mesi için sağlıklı ve uzun süre tok tutan glisemik indeksi
yüksek yiyecekler tüketilmesi gerekir. Düzenli olarak her
gün içilen iki bardak süt de kilo alımını önlemede oldukça
önemli” dedi.

Kapalı kalmalı

Sağlıklı süt tüketiminin temel kuralının, ambalajlı sütleri
tercih etmek olduğunu belirten İnanç, uzun ömürlü sütün
tamamen kapalı ortamda, ışık ve hava gibi dış etkenlerle
teması önleyen aseptik ambalajlarda doldurulduğunu
vurguladı. İnanç ayrıca, açıkta satılan sütü mikroplardan

tamamen arındırmak için, 90 ila
95 derecede 10-15 dakika
kaynatmak gerektiğini, sütün

kaynatıldıktan sonra için-
deki vitaminler başta

olmak üzere besin değer-
lerinin yüzde 50 ila 90
oranında azaldığını da

sözlerine ekledi.  

MODA BOZUYOR!

Nilay Dorsa'dan 
bayram ziyareti

Müzik sahnelerinin renkli şarkıcısı Nilay
Dorsa, yeni şarkısını müzik severlere sunmak
için çalışmalarına devam ederken sahneler-

deki çalışmalarına da devam ediyor. Ramazan bayra-
mında Darülaceze de olmayı tercih eden sevilen

şarkıcı Nilay Dorsa, bunu bir gelenek haline ge-
tirmeyi amaçladığını ifade etti. Sahnelerin

güzel şarkıcısı Nilay Dorsa “ Etrafımda
gülen yüzlerin olması beni manevi açı-
dan huzurlu kılıyor sahnede olsam da
özelimde de olsa mutlu yüzler görmek
beni motive ediyor. Ramazan bayra-
mında Darülaceze’yi ziyarete gidip orda
ziyaretçi yolu gözleyen kişilerle sarmaş
dolaş olmak bana iyi geldi. Sanırım ben bu
dünyaya mutlu etmek için gelmişim” dedi. 
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BeykOz, Kavacık Mahallesi,
Orhan Veli Kanık Caddesi'ndeki
kuyumcuda 27 Nisan 2022 tari-

hinde hırsızlık meydana geldi. Sabah dük-
kana gelen işyeri sahibi E.D., kepengin
açık olduğunu ve içerideki malların çalın-
dığını görünce polisi aradı. Olay yerine
gelen polis ekipleri hırsızların işyerinin ke-
penginin uzaktan kumanda frekansını tes-
pit ederek, yaptıkları uzaktan kumanda ile
kolayca açtıklarını belirlendi. Güvenlik ka-
meraları tarafından saniye saniye görün-
tülenen hırsızlıkta şüphelilerin kepengi
açarak içeri girmeleri daha sonra vitrinde
bulunan ziynet eşyalarını çaldıkları gö-
rüldü. Şüphelilerin vitrinden çaldıklarını
bir çuvala koyarak hızla olay yerinden
uzaklaştıkları tespit edildi. 

6 adrese operasyon

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla
ilgili yürütülen soruşturmada polis şüphe-
lilerin olayda kullandıkları otomobilin
izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit
etti. Küçükçekmece ve Bağcılar'da 6 ayrı

adrese düzenlenen operasyonda İsmail
H.Ç.(25), Serkan Ç.(36) Ertuğrul Ö.(38)
ile Kübra Y.(23) gözaltına alındı. Asayiş
Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheli-
lerin daha önceden defalarca polis tara-
fından gözaltına alındıkları tespit edildi.

4 şüpheli gözaltına alındı

Polis yaptığı soruşturmada daha önceden
meydana gelen 14 ayrı işyeri hırsızlığının
failleri olduğunu tespit ettiği şüphelileri,
işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye
sevk etti. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı,
Kübra Y. adli kontrol şartıyla serbest bıra-
kıldı.

Azılı suçlu çıktılar

Operasyon sırasında şüphelilerle aynı
evde kalan ve haklarında aranma bulunan
4 şüpheli de gözaltına alındı. Bu kişilerle
birlikte bir miktar uyuşturucu madde,
ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Şüpheli-
ler Rıdvan D.(23), Adem G.(19), Anıl
S.(21) ve Serkan K.(23) çıkarıldıkları
mahkeme tarafından tutuklandı. DHA

F aruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven
Özer kimlik tespiti sırasında mes-
leğinin reklamcılık olduğunu ve

aylık gelirinin 40 bin dolar olduğunu
söyledi. Özer'in kız kardeşi Serap Özer
ise muhasebecilik yaptığını, aylık geliri-
nin 4 bin lira olduğunu belirtti. Duruş-
maya SEGBİS'le bağlanan Faruk Fatih
Özer'in yengesi Zuhal Özer ise ev ha-
nımı olduğunu, aylık gelirinin olmadı-
ğını kaydetti.  Tutuklu sanık Güven Özer,
üzerine atılı suçlamalarla alakası olma-
dığını öne sürerek "Şahsen böyle bir
suça da inanmıyorum. Ne ben ne kar-
deşlerim böyle bir işe karışır. Aile için-
deki saygı ve sevgi içinde gerçekleştirilen
ilişkiler, örgüt hiyerarşisi içinde görülme-
melidir" dedi. Güven Özer, reklamcılık
yaptığını, kardeşi Faruk Fatih Özer'in
kendisinden kullanmadığı banka hesap-
larını istediğini ve sakınca görmeyerek
hesapları verdiğini söyledi.

Bültenlerden öğrendim

Thodex veri tabanında yönetici olarak
gözüktüğüne dair bilgisi olmadığını söy-
leyen Güven Özer, savunmasını şu şe-
kilde sürdürdü: "Kardeşim olaydan
birkaç gün önce gelip Balkan bankala-
rından birinin şirketi satın almayı istedi-
ğini söyledi. Olay günü kardeşimin yurt
dışına çıktığını ana haber bültenlerinden
öğrendim. İnsanları dolandırıp kaçtığı
algısı oluşturuluyordu. Kardeşim de
platform üzerinden açıklama yaptı ama
birileri insanları kötüleyip itibar suikastı
düzenledi. Buradaki sadece mağdur
olan insanlar Thodex ailesi ve mağdur
ailesidir. Mağduriyetler şu an gideriliyor-
muş, iyi niyetimiz ortadadır. Banka he-
sabına yatıran meblağlar kardeşim
tarafından yapıldı. Benim bilgim dışın-
dadır. Beraatimi ve tahliyemi talep edi-
yorum." 

Normal bir firmaydık

Tutuklu sanık Serap Özer ise şirkette

2018 yılında ön muhasebeci olarak işe
başladığını, şirketin her geçen gün büyü-
düğünü öne sürerek "Biz kardeşimin
yurt dışına çıktığına dair yapılan haber-
den 2 hafta önce çağrı merkezini büyüt-
meyi planlıyorduk. Büyüme endeksli bir
şirkettik. Şu anda dolandırıcılık, kara
para aklama ya da örgüt kurma gibi suç-
larla yargılanıyoruz. Ama biz normal
Türkiye standartlarında çalışan bir fir-
maydık" dedi. Mahkeme başkanı sanığa,
hesabına yatırılan 125 milyon lirayı
sordu. Sanık Serap Özer de "Ben 2018
yılında şahsi bir hesap açmıştım. Ben
buradan normal para gönderiyordum.
Daha sonra Faruk benden kimliğimi ve
pasaport bilgilerimi istemişti. Uzun
zaman oldu pek hatırlamıyorum ama
'Lazım' kelimesi şu an aklımda. Kimlik
ve pasaport bilgilerini vermiştim" diyerek
söz konusu para girişinden haberi olma-
dığını iddia etti. Özer, söz konusu parayı

Faruk Fatih Özer'in ya da başkasının ya-
tırmış olabileceğini öne sürdü. 

Yazılımcı zarar etmiş

Tutuklu sanık Cem Uzunoğlu, şirketin
yazılımcısı olduğunu fakat evden çalıştı-
ğını kaydederek "Sistemin güvenlik pro-
tokollerini düzenliyordum. İddianame ve
dayandığı MASAK raporu sistemi
bozan eylemin içerden geldiğini öne sür-
mektedir. Ben şirket yöneticisi değilim.
Yazılımdan sorumlu maaşlı bir çalışa-
nım. Eğer şirket içinde iddia edildiği gibi
bir örgüt varsa benim yöneticilik gibi bir
vasfım yoktur. İddia edilen suç işlendiyse
kimlerin birlikte hareket ettiğini bilmem
mümkün değildir. Ben Muğla'da evim-
den çalışıyordum, şirket içinde ne konu-
şulduğunu bilmiyordum. Thodex
borsasında ben de diğer müştekiler gibi
içeride kalan 15 bin liramı kaybettim"
şeklinde savunma yaptı.

Özel para aktarmadı

Sanık Cem Uzunoğlu, "Sıcak cüzdanda
para azalmaya başladığında Faruk Fatih
Özer'e bildirim gider. Özer de soğuk
cüzdandan şirket hesabına para aktarır.
Limitler öyle ayarlanmalıdır ki hiçbir
kullanıcı engele takılmadan para trans-
feri yapılabilir. Son aşamada Faruk
Fatih Özer sıcak cüzdana hiçbir şekilde
para aktarmamıştır. Biz kendisine ulaş-
maya çalışsak da ulaşamadık. Bu bir
günlük olay, ertesi gün kaçtığı bilgisini 
biz medyadan aldık" dedi. Müşteki avu-
katı 'Bu teknik bir sorun mu yoksa do-
landırıcılık mı ne düşünüyorsunuz'
şeklinde soru sorunca sanık Uzunoğlu,
"Bu teknik herhangi bir sebeple mey-
dana gelen bir durum değil. Faruk Fatih
Özer'in kendi sorumluluğunda olan
soğuk cüzdandan sıcak cüzdana para
aktarmadığı için meydana gelmiş bir
durumdur" şeklinde cevap verdi.

125 MILYONDAN
HABERI YOK!

Dehşeti anlattılar!
Esenler'de sokak ortasında başından silahla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya
çıktı. Olayın görgü şahidi Sibel Hastel, "Kızın önünde bir otomobil durdu. Kızı kurtarmak istedi. Kız çocuğa 'git kurtar kendini buradan'
diye bağırdı. Sonra çocuk geri geldi. Silahı kafasına dayadı ancak silah ateş etmedi. Daha sonra bir daha geri döndü ve vurdu" dedi

Tekirdağ'da emniyet kemeri takmayan bazı
sürücüler denetimlere katılan Vali Aziz Yıldırım'a
yakalandı. Vali Yıldırım, kemer kullanmayan
sürücülere ceza uygulanmasını istedi

İddiaya göre Asiye Atalay'ın saplan-
tılı bir kişi tarafından rahatsız edili-
yordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın
yolunu kesti. İki arasında bir süre
tartışma yaşandı. Silahını çeken sal-
dırgan, kaçmaya çalışan Asiye Ata-
lay'ı silahla başından vurdu. 19
yaşındaki genç kadın hayatını kay-
betti.Olayın görgü şahidi Sibel Has-
tel, "Boğuşma sesleri geldi. İlk başta
silah tutukluk yaptı. Ben oyuncak
silah sandım. Korkutmaya çalışıyor

gibi geldi. Daha sonra kız yere düştü.
Zaten o an vurulmuş. Yere düştükten
sonra kızın elinde kan gördüm. Kızın
önünde bir araba durdu. Kızı kurtar-
mak istedi. Kız çocuğa 'git kurtar
kendini buradan' diye bağırdı. Sonra
çocuk geri geldi. Silahı kafasına da-
yadı ancak silah ateş etmedi. Daha
sonra bir daha geri döndü ve vurdu.
Aralarında çok fazla boğuşma ol-
madı. Zaten sanırım daha önceden
tartışıp gelmişler. Daha önce baca-

ğından vurmuş görenler oldu. İtiş
kakış oldu. Çocuk silahla sürekli vur-
maya çalışıyordu. Biz silahı sonra-
dan fark ettik. Bir anda vurdu zaten.
Vurduktan sonra panikledi ve hemen
kaçtı" diye konuştu.

Kız git dedi vurdu

Mahalle sakini Ayşe Hastel ise, "Kızı
öyle görünce çığlık attım. Bağırarak
çok ağır laflar söyleyerek kaçtı.
Bende şoktayım bu gece uyku bile

uyuyamadım. Çok üzüldü. Çocuk
sürekli etrafta dolanıyordu. Kız yer-
deyken 'git' dedi. Bize silahı doğrulta-
cak diye korktuk. Kız 'git' dedikten
sonra döndü ve vurdu. Vurduğu gibi
kaçtı zaten" şeklinde konuştu.  Asiye
Atalay'ın ölmeden önceki son anları
ise çevredeki bir vatandaşın cep tele-
fonu görüntüsüne yansıdı. Görüntü-
lerde vatandaşların ambulansı
aramaları için bağrıştıkları anlar 
duyuluyor. DHA

İçİşlerİ Bakanlığı’nın Ramazan Bayramı
nedeniyle sürücülere farkındalık oluşturmak
amacıyla 18 ilde ‘Bayramımız Kemerli

Olsun’ adlı uygulamaya Tekirdağ’da Vali Aziz Yıldı-
rım da katıldı. Denetim sırasında bazı sürücüler, Vali
Yıldırım’a emniyet kemeri olmadan yakalandı. Bunun
üzerine Yıldırım, emniyet kemeri kullanmayanları
uyarıp, “Hemen cezayı yazıyoruz. Emniyet kemeriniz
yok, hemen takalım. Bizim derdimiz ceza yazmak de-
ğildir, amacımız kurallara uyulmasını temin etmektir.
Kural sizlerin güvenliği için, park ederken bile lütfen
kemerinizi çıkarmayın ne olacağı hiç belli değil. Bun-
lar sizin güvenliğiniz için’’ ifadelerini kullandı.

Güvenliğiniz için takın

Denetimlerde  sürücülere ilk yardım çantası ve kırmızı
düdük hediye edildi. Vali Yıldırım,  “Hepimizin bildiği
gibi bugün fiilen bayram tatili başladı. Pek çok arka-
daşımız bayramda sevdiklerinin yanına gitmek istiyor.
Yollarda trafikte yer alıyor. Arzu ediyoruz ki bu bay-
ram hiçbir kaza olmasın hem ilimizin sınırları içeri-
sinde hem de bütün Türkiye’de bunu ümit ediyoruz
bunun için dua ediyoruz bunun için bütün arkadaşla-
rımızla gayret ediyoruz. Hem jandarmamızla hem
polisimizle fakat sizlerin aracılığıyla vatandaşlarımıza
şunları da hatırlatmakta fayda görüyorum. Bütün ku-
rallara uymamız gerekiyor ve bu kuralların tamamı
yol güvenliği için yolda güvenli sürüş için vatandaşı-
mızın gerek yolcu olanların, gerekse yol kenarlarında
bulunanların güvenliği içindir. Bayramı hep beraber
bayram tadın yaşayalım” dedi.

Olay, 7 Nisan'da Bağcılar Güneşli Mahal-
lesi Koçman Caddesi'nde alışveriş merke-
zinde meydana geldi. Ayakkabı mağazasının

müdürü, ürünlerinde eksik olduğunu fark edince gü-
venlik kameralarını inceledi. Kameralarda bir kişinin
ayakkabıları çaldığının görülmesi üzerine mağaza mü-
dürü önceki günlerin de kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda
aynı kişinin daha önce de mağazadan ayakkabı çalın-
dığının görülmesi üzerine, polise haber verildi. Mağa-
zanın güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin
kerpetenle ayakkabıların üzerindeki alarmları söktü-
ğünü ve toplamda 7 bin 600 değerinde 31 çift ayakkabı
çaldığını tespit etti. Polis, hırsızlık suçunu işleyen 
kişinin T.K. olduğunu tespit etti. DHA

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen 1'i firari 6'sı tutuklu
21 sanığın yargılanmasına başlandı. Firari CEO Faruk Fatih Özer'in tutuklu kardeşleri Güven Özer
ve Serap Özer  suçlamaları kabul etmedi. Güven Özer aylık gelirinin 40 bin dolar olduğunu söyler-
ken abla Serap Özer ise hesabına yatırılan 125 milyon liradan haberinin olmadığını söyledi

Beykoz'da kuyumcuya 
girerek milyon liralık hır-

sızlık yaptıkları iddia edilen
biri kadın 4 şüpheli yaka-

landı. Şüphelilerin kuyum-
cudan yaptıkları hırsızlık

güvenlik kameraları 
tarafından görüntülendi.
Daha önceden meydana

gelen 14 ayrı işyeri hırsız-
lığı gerçekleştirdiği tespit 

edilen şüphelilerden 
3'ü tutuklandı

Reddi hakim talebi
Firari sanık Faruk Fatih Özer'in avukatların-
dan Sevgi Erarslan sanık Uzunoğlu'na soru
sormak istedi. Mahkeme başkanı, Fatih
Özer'in noter aracılığıyla avukatına yetki
vermediğini belirterek beyanının alınmasını
reddetti. Sanık avukatlarından birisi söz
alarak reddi hakim talep etti. Heyet talebi
değerlendirmek için duruşmaya ara verdi. 

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen hırsızlıkta şüphelilerin kepengi 
açarak içeri girmeleri daha sonra vitrinde bulunan ziynet eşyalarını çaldıkları görüldü. Şüphelilerin
vitrinden çaldıklarını bir çuvala koyarak hızla olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi. 

Çuvalla altında çaldılarÇuvalla altında çaldılarÇuvalla altında çaldılarÇuvalla altında çaldılarÇuvalla altında çaldılarÇuvalla altında çaldılarÇuvalla altında çaldılarÇuvalla altında çaldılarÇuvalla altında çaldılarÇuvalla altında çaldılar

Emniyet kemeri 
takmayan yakalandı

Avanak hırsız!

SUÇLAMALARI
KABUL

ETMEDİLER
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S avaşın başlayışı 70 günü geçti…
Rusya‘nın komşu bir ülkeye yaptığı
saldırının hiçbir gerekçesi olamaz…

Dünya gelecek yıllarda da bu savaşın yol aç-
tığı olumsuzluklarla yaşamak zorunda kala-
cak…  Hem insani hem de maddi kayıplar
çok büyük… Şimdiden on binlerce can
aldı… Ukrayna nüfusunun dörtte biri ülke-
sini terk etti… Şehirler harabeye döndü…
BM tahminine göre, yalnızca küresel ekono-
mik büyümenin yavaşlaması nedeniyle bu yıl
800 milyar dolarlık ekonomik kayıp bekleni-
yor. Ukrayna'da yeniden yapılanma yüz mil-
yarlara mal olacak…

* * * *
Şimdi mesele bu savaşı bir an önce sona

erdirmek… Ama geçmişe bakarak da  bu
savaş önlenebilir miydi sorusunu da sormak
gerekir… ‘Önlenemezdi‘ diyenler işin kola-

yına mı kaçıyor acaba… Rusya, saldırıdan
önce yeteri kararlılıkla karşılaşmış olsaydı,
çok sert bir karşılık göreceğini bilseydi farklı
bir seçim yapar mıydı… Bunlar daha uzun
yıllar tartışılacak konular… Bunları yıllar
sonra askeri tarihçilerden, hatırlaradan veya
arşivlerdeki belgelerden öğrenebileceğiz
ancak…

* * * *
Savaş başladığından beri ABD,  Büyük

Britanya ve AB'nin doğusundan Ukrayna’ya
aktif bir destek yağıyor… Polonya, Baltık ül-
keleri, Çekler, Slovaklar silah tedarikinde ya-
rışıyor… Eski Doğu Bloku ülkeleri
Ukrayna'ya yapılan yardımı kendi güvenlikle-
rini güçlendirmeye katkı olarak görüyor-
lar… Çek Dışişleri Bakanı CNN'e verdiği
röportajda  ‘Ukrayna düşerse Putin devam
edecek. Rusya bizi 1968'de işgal etti. Bunu

bir daha istemiyoruz‘ diyordu…
NATO'nun ön saflarında bulan Doğu bloğu-
nun birçok eski üyesi ‘domino etkisi‘ korkusu
yaşıyor…

* * * *
Kısa bir süre öncesine kadar çekingen

duran Almanya da vitesi yükseltti… Alman
Meclisi Ukrayna’ya ağır silahlar gönderilme-
sini onayladı… ‘Bir daha asla savaş!‘ sloganı
savaş sonrası Almanya’nın kurucu ilkelerin-
den biriydi… Almanya‘da şimdi ‘taraf‘ tar-
tışması hararetlendi… Ağır silah desteği
Almanya’yı savaşın tarafı yapar mı… Sa-
vaşa taraf olmaktan kaçınmak için ne kadar
ileri gidilebilir… Ukrayna'ya destek için ne

yapılabilir veya ne yapılmalıdır…
* * * *

Kültür ve sanat dünyasından 28 ünlü kişi
Cuma günü Şansölye Scholz'a yazdıkları
açık mektupta, savaşın Avrupa'ya yayılabile-
ceğinden,  hatta üçüncü dünya savaşına yol
açabileceğinden duydukları korkuyu dile ge-
tirdiler. Scholz‘u Ukrayna'ya daha fazla ağır
silah teslimatına izin vermemeye, bunun ye-
rine mümkün olan en kısa sürede ateşkesin
sonuçlanmasına katkıda bulunmaya çağırdı-
lar. Frankurt Okulu‘nun önemli ve son kuşak
filozofu 92 yaşındaki Jürgen Habermas da
önde gelen günlük gazetelerden Süddeutsche
Zeitung gazetesine ‘Savaş ve Öfke‘ başlığıyla
uzun bir analiz yazdı…

* * * *
Habermas, ‘İkinci Dünya Savaşı’nın son

ermesinden 77 yıl sonra savaş kapımıza geri
döndü‘  diyor… Uzun analizinde, gerçi Ba-
tı'nın savaş karşısında nasıl davranması ge-
rektiği sorusuna net bir yanıt vermiyor…

Ama Batı'yı, eylem seçeneklerini abartmaya
karşı uyarıyor. Habermas, savaşın tarafı ol-
mama çabasının ahlaki olarak haklı oldu-
ğunu söylüyor. Forsa Enstitüsü‘nün 22-25
günleri yaptığı araştırmaya göre de, Alman-
ların üçte ikisinin (yüzde 65) savaş korkusu
içinde yaşadığı görülüyor…

* * * *
Şansölye Olaf Scholz Pazartesi akşamı

Alman ikinci televizyon kanalı ZDF’te
‘Şimdi ne olacak‘ özel yayınında, NATO ve
Almanya'nın bu savaşa doğrudan müdahil ol-
mayacağını savundu…  Şansölye, hedefin
düşmanlıkların sona ermesi ve Rus askerleri-
nin Ukrayna'dan tamamen geri çekilmesi ol-
duğunu söyledi. Kulağa hoş gelen ama içeriği
anlaşılmayan bir slogan olan ‘Rusya kazan-
mamalı ve Ukrayna kaybetmemeli‘ dedi…
Bence Kiev'e yardım etmek ile nükleer bir
düğmeye sahip Putin'e karşı vekaleten savaşa
katılmak arasında ince bir çizgi var… Hani
‘bıçak sırtı‘ denir ya… Onun gibi bir şey…

Almanya’da ‘taraf‘ tartışması

SAVAŞLAR 
DURMALI

T ürkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM) Baş-
kanı Mustafa Şentop,

Rumeli Türkleri Kültür ve Da-
yanışma Derneği'nin Ramazan
Bayramı dolayısıyla düzenle-
diği bayramlaşma programına
katıldı. Bayrampaşa'da bir
otelde düzenlenen programa
TBMM Başkanı Şentop'un ya-
nısıra Rumeli Türkleri Kültür
ve Dayanışma Derneği Başkanı
Adnan Şahinler, Rumeli Balkan
Dernekleri Federasyonu Baş-
kanı Kamuran Atakan ile Ru-
meli Türkleri sivil toplum
kuruluşlarından üyeler de
katıldı. 

Propagandalar yapılıyor

Programda konuşma yapan
TBMM Başkanı Şentop, "Çok
yakınımızda yaşanan Rusya-
Ukrayna arasındaki savaş, sa-
dece iki ülke arasındaki savaş-
tan ibaret gözükmüyor. Bu
savaşın hem özellikle bölge-
mizi, Avrupa'yı, hatta bütün
dünyayı, dünya barışını tehdit
eden bir potansiyeli içinde ba-
rındırdığını hep beraber görü-
yoruz. Tabi izliyoruz
televizyonlardan, bir taraftan
da medya savaşı devam ediyor.
Bazı propagandalar yapılıyor.
Bunları görüyoruz. Sonra bun-
ların yanlış olduğu ortaya çıkı-
yor. Uydurma haber olduğu
ortaya çıkıyor. Ama gördükleri-
miz savaşın çok büyük bir
yıkım meydana getirdiğini or-
taya koymak için yeterli. İnsan-
lar öldürülüyor. Sadece
savaşan askerler değil. Sivil in-
sanlardan, çocuklardan, kadın-
lardan bebeklerden kayıplar
var. Binalar, tahrip oluyor. Bir
ekonomik varlığı şehirlerin tah-
rip oluyor. Bunları görüyoruz.
İşin bir başka boyutu çok
büyük bir göç dalgası. Uzun
yıllardır Türkiye'deki yaşamış
olduğumuz bu düzensiz göçle
ilgili uzaktan sadece bakan,
çağrılarımıza cevap vermeyen
yeterli derecede destek olma-
yan Avrupa ülkeleri şimdi
hemen burunlarının dibinde
çok daha büyük bir göç dalga-
sıyla karşı karşıya kaldılar" dedi.

Göç küresel bir sorun

"Göç küresel bir sorun" diyen
Şentop, "Belki bundan 25 sene
sonra çok daha büyük nüfus
hareketliliği olacak. Dünya
daha önce de bunu yaşamış.
Ne yapmak lazım, aslında

basit; savaş yapmayacaksınız,
çatışmayacaksınız, insanları
kendi doğdukları topraklarda,
kendi güvenliklerine, itimatla-
rına, uygun bir şekilde can gü-
venliğine sahip olarak, mal
güvenliğine sahip olarak yaşa-
yabilecekleri bir ortamı kurma-
mız lazım. Çatışmalar, savaşlar
durmalı. Yeni savaş ve çatışma-
lara sebebiyet verilmemeli.
Öbür tarafta insanların asgari
ekonomik şartlarda insanca
kendi doğdukları topraklarda
yaşayabileceği imkanları ortaya
koyalım. Bunun maliyeti daha
düşük. Yani göçle mücadele et-
meye 20-25 sene sonra bütün
dünyayı hercümerç edecek
büyük göç dalgalarıyla müca-
dele etmek yerine, bugün bu
ortamı bütün dünyada sağla-
mak daha kolay, daha az mali-
yetli." diye konuştu. Salgın,
virüs, hastalık ve şifanın da kü-
resel olduğunu belirten Mus-
tafa Şentop, "Bu bakımdan bir
insan dünyanın bir yerinde hu-
zursuzsa, insanca şartlar al-
tında yaşamıyorsa bu bütün
insanların huzuru ve barışı için
tehdittir. Küreselleşen bir dün-
yada bunları çözmek için gay-
ret göstermek
mecburiyetindeyiz. Akdeniz'de
gezen göçmen botlarını şişleye-
rek, iterek onların Akdeniz su-
larında boğulmasına yol açan
bir anlayışın bugünün dünya-
sında karşılığı yok" ifadelerini
kullandı.

Barış muhafaza edilmeli

Önümüzde çok daha büyük in-
sani krizler olma ihtimali oldu-
ğunu ve barışın huzurun
sağlanması için gayret gösteril-
mesi gerektiğini vurgulayan
Şentop, Türkiye'nin iki ülke
arasını bulmak için gayret gös-
terdiğini ve Türkiye'nin tutumu,
tavrının eskiden beri barışı ve
uluslararası hukuku üstün
tutan bir yaklaşım olduğunu
ifade etti. Şentop, "Barışın mu-
hafaza edilmesi lazım, Balkan-
lar'da bilhassa. Balkanlar'da
barış hem Avrupa'nın, hem
dünya barışının teminatıdır"
dedi. Konuşmasının ardından
Mustafa Şentop'a, Rumeli
Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Adnan Şahin-
ler tarafından hediye verildi.
Şentop'a, KF Liria Prizren fut-
bol takımı forması da hediye
edilerek, hatıra fotoğrafı çekildi.
DHA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, göçün küresel
bir sorun olduğunu belirterek "Belki 

bundan 25 sene sonra çok daha büyük nüfus
hareketliliği olacak. dünya daha önce de bunu
yaşamış. ne yapmak lazım, aslında basit; savaş
yapmayacaksınız, çatışmayacaksınız. insanlara

kendi doğdukları topraklarda, can güvenliğine sahip
olarak, yaşayabilecekleri bir ortamı kurmamız lazım.

çatışmalar, savaşlar durmalı" dedi.

Halit Çelİkbudak
damgaweb@gmail.com

hcelikbudak@gmail.com

o anları 
kaydettiler

ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara-
ismailoğlu, Motobike Fuarı'nda Avrasya
Tüneli'nin 1 Mayıs itibariyle motosikletli

sürücülerin de geçişine açılacağının haberini verdi.
Motosiklet tutkunları haberi sevinçle karşılarken, 1
Mayıs günü saatin 00.00'i göstermesiyle birlikte, Av-
rasya'dan ilk geçen motosikletliler 'Huns MC Turkey'
kulübü üyeleri oldu. Aralarında polis memurlarının
da bulunduğu çok sayıda motosiklet tutkunu, o anları
cep telefonu kameralarıyla kayıt altına altı. Motosiklet
tutkunları, görüntüleri sosyal medya hesaplarından
da paylaştı.

İhtiyaçtan doğdu

Tünelden ilk geçen motosikletliler olma fikrini ortaya
atan Okan Ay, oturduğu Anadolu yakasından Avrupa
yakasındaki iş yerine gelmek için her gün köprüleri
kullanmak zorunda kaldığını ve Avrasya Tüneli'nin
kendilerine açılmasıyla büyük rahatlık yaşadığını an-

lattı. Okan Ay, "Bu fikir bir ihtiyaca yönelik çıktı. Ben
karşıda oturduğum için her gün geç saatlerde de olsa
köprüden geçiyorum. Rüzgar çok fazla olduğu için
zorlanıyorum. Ben de bunu duyunca mutlu oldum ve
arkadaşlara söyledim. İlk geçen biz olalım dedim. Biz
geçelim, bir farkındalık oluşsun. Belki bu karardan
vazgeçerler bir daha tünelden geçme şansımız olmaz.
Sonra gittik, arkadaşlarla geçtik tünelden. Güzel de
oldu. Ses getirdiğimizi düşünüyorum. En azından
daha çok fark edilir olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Rüzgar etkiliyordu

Kulüp üyelerinden Nihat Şişmanoğlu ise, köprülerden
geçerken rüzgardan çok etkilendiklerini tünelle birlikte
bu sorunun kalktığını belirterek, "Avrasya'nın bize de
açılması çok faydalı oldu. Biz motosikletliler köprüler-
den geçerken rüzgardan çok etkileniyoruz. Sağa sola
yalpalanıyoruz, arabaları da tehlikeye atıyoruz. En
büyük faydası bu" diye konuştu. DHA

avrupa ve asya kıtalarını birbirine bağlayan avrasya
Tüneli, 1 Mayıs itibariyle motosikletli sürücülerin de
geçişine açıldı. Saatlerin 00.00 olmasıyla tünelden

geçen ilk motosikletliler o anları kaydetti

TaTilciler
dönüyor
Ramazan Bayramı tatilini yurt içi ve 
yurt dışında geçiren tatilcilerin dönüşleri
nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda
yoğunluk yaşanıyor. Dün iniş ve kalkış
olmak üzere bin 200 tarifeli seferde 180
bin yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı

istanbul Havalimanı'nda tatilcilerin
dönüşüyle yolcu ve uçuş trafiğinde
yoğunluk yaşanıyor. Artan talebe kar-

şılık havayollarının bayramda ek seferler koyma-
sıyla tatile gidiş ve gelişlerde yaşanan yoğunluk
uçuş ve yolcu trafiği rakamlarına da yansıdı. İs-
tanbul Havalimanı'nda 30 Nisan'da bir günde bin
311 uçuş ve 195 bin 640 yolcu ile iki yıllık salgın
döneminin en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ula-
şılmıştı. Tatilin bitmesiyle bu kez İstanbul'a geliş-
lerde hareketlilik başladı. Dönüş için hava
ulaşımını tercih edenler, bugün öğlen saatlerinden
itibaren İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısına
yansıdı. Özellikle iç hatlarda gelen yolcu katında
yaşanan hareketlilik dikkat çekti. Bayram dönüşü
nedeniyle yolcu ve uçuş trafiğinin arttığı İstanbul
Havalimanı'nda dün bin 200 uçak iniş ve kalkış
yaptı.180 bin yolcu İstanbul Havalimanı'ndan se-
yahat etti.  DHA

Haliç'Te denize

düŞenleri 
kurTardı

Haliç'te gezi teknesinin kaptanı Hasan
Mutlu, 1 Mayıs'ta 4 saat arayla denize
düşen 2 kişiyi kurtardı. Hastaneye
kaldırılan yaralılardan birinin 
durumunun ağır olduğu öğrenildi

Haliç Metro Köprüsü'nde bir kişi 
denize düştü. Yolcu teknesi kaptanı
Hasan Mutlu, denize düşen kişiyi kısa

sürede fark etti. Kaptan Hasan Mutlu, denize
düşen kişiyi tekneye çekerek, hayatını kurtardı.
Olay yerine sahil güvenlik ekipleri denize düşen
kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Vücut ısısının denge-
lenmesi için alüminyum örtüye sarılan yaralı, 
ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam
eden yaralının sağlık durumunun ağır olduğu 
öğrenildi.

4 saat ikinci kurtarma

Kaptan Hasan Mutlu, ilk olaydan 4 saat sonra,
saat 22.00 sıralarında Haliç yürüyüş yolundan de-
nize düşen bir kişiyi daha kurtardı. Çevredekilerin
de yardımıyla boğulma tehlikesi yaşayan kişi tek-
neye çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde
ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye götü-
rülen kişinin bilincinin açık olduğu öğrenildi. İki
kişinin kurtarılmasını çevredekiler cep telefonu ka-
meralarıyla kaydetti. Mutlu'nun, bugüne kadar
boğulma tehlikesi yaşayan 8 kişiyi daha kurtardığı
öğrenildi. DHA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop
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R ama-
zan Bayramı'nın
ikinci ve üçüncü

günü İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu'nu takip etmek için
İstanbul'dan Karadeniz'e giden

otuzdan fazla gazeteciden birisiydim. O sebeple
Türkiye'de birçok yönüyle çok konuşulan bu ge-
ziye dair kendi gözlerimi paylaşmak istedim.

Evvela; Trabzon'a uçakla indiğimiz gibi hiç
vakit kaybetmeden arabalara bindik. Rize İyi-
dere, Derepazarı, Rize Merkez, Çayeli, Ardeşen,
Pazar, Fındıklı'ya gittik. Akşam saatlerinde ise
Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerine
gittik. 1 gün sonra da Trabzon Meydanı ve
Yomra programı. Bütün bu programlardan anla-
tacak çok hikaye ve çok şey var. Şimdi bunlardan
bahsedelim;

Nagehan Alçı ve Özkök meselesi

İki güne sığan bu çok yoğun ve hareketli
zaman diliminden neler çıkarırız neler... Önce şu-
radan başlayayım. Bir “gazeteciler mevzusu” var.
Karadeniz gezisinde Ekrem İmamoğlu'yla bir-
likte bizim de seyahat ettiğimiz uçakta olan “bazı

gazeteciler...” Kim bunlar? Nagehan Alçı, Ertuğ-
rul Özkök. En çok tartışılan bu 2 isim. Eh haliyle
Halk Tv muhabirinin orada ne işi vardı tepkisi
gelmeyecekti. Doğal olarak geçmiş yıllarda
CHP'ye ve muhalifleri çok sert şekilde eleştiren
Nagehan Alçı'nın, İmamoğlu ile birlikte Karade-
niz seyahatine katılması tepki topladı. Yine Er-
tuğrul Özkök gibi uzun yıllar Türkiye
siyasetindeki hükümetlerin kaderine etki eden bi-
rinin ve iktidara karşı “sessiz bir kabulleniş”
içinde olan birisinin varlığı da muhalif kesimin
tepkisini topladı.

Ve insanlar;

“İmamoğlu da fos çıktı. Güvendiğimiz dağ-
lara kar yağdı. Meğer hiçbir şey güzel olmamış.
Hiçbir şey değişmeyecekmiş...” yorumları yap-
maya başladı. Hemen herkes konu hakkında bir
takım eleştiriler yaptı. Tam burada söylemek ge-
rekir ki; Nagehan Alçı ve Ertuğrul Özkök oraya
zorla getirilmedi veya gelmedi. Bilahare İBB ta-
rafından davet edildiler ve davete icabet ettiler.
“Vay efendim niye davet edildiler” denilebilir ama
bu hadise üzerinden “İmamoğlu fos çıktı” oku-
ması yapmak da insafsızlık olur. Orada diğer
yanda; İsmail Saymaz, Özlem Gürses gibi mu-
halif ve medyatik isimler de vardı. Orada diğer
yanda; adını bile bilmediğiniz bugün “muhalif
medyanın” temel taşlarını oluşturan Halk TV,
Tele1, Birgün Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi,
ANKA gibi birçok kurumun emekçisi vardı. Yani
hiçbir muktedirin ve siyasinin kıymet vermediği;
basın emekçileri de vardı... - O yüzden İmamoğ-
lu'nun veya ekibinin onlara gösterdiği değer ve il-
giyi hafife almamak, Negahan Alçı üzerinden
somut ve keskin eleştiriler yapmamak gerekiyor.

Hem size bir şey diyeyim mi?

Nagehan Alçı geldiğine geleceğine pişman ol-
muştur. Niye mi? Rize Çayeli'ndeyiz. İmamoğlu
konuşmasını yapıyor. O sırada biz de meydanda
takip ediyoruz. Bir yandan etrafı gözlemliyorum.
Nagehan Alçı'nın yanına vatandaşlar yaklaşıyor.
“Sen iktidarın değişeceğinin kokusunu aldın bu-
raya yanaşmaya başladın ama yemezler” diyen
mi ararsın; “Sen insafsızsın, Türk halkının çıkar-
larını korumuyorsun” diyen mi... Üstelik sadece
Çayeli'nde değil; gittiğimiz her yerde bu man-

zarayla karşılaştı. Hopa'da artık baktım ki Nage-
han hanım meydanın çok uzağında duruyor,
halkın arasına mümkün mertebe karışmamaya
çalışıyordu. Ertuğrul Özkök'e gelince; kendisi de
sanırım program boyunca otobüsten hiç inmedi.
Belki kahve almaya belki yiyecek bir şeyler al-
maya inmiştir. İmamoğlu'nun otobüsünde varlığı
olsa da program boyunca varlığını göremedik ni-
hayetinde; program bitmeden bayramın üçüncü
gününün sabahı Trabzon'dan ayrıldılar... Onlar
ayırıl ayrılmaz da gezi münasebetiyle kurulan
Whatsapp grubundan çıka-
rıldılar... 

Rize'de bu
kadar olur!

Gezinin magazinel hika-
yesi olan Nagehan Alçı, Er-
tuğrul Özkök ve Akif Beki
meselesini geçip ana konuya
dönersek; Karadeniz'de
İmamoğlu nasıl karşılandı
sorusuna cevap aramamız
gerekirse; Çok iyi diyebili-
rim. İlk durağımız olan Ri-
ze'de şehir meydanına
ulaşmakta güçlük çektik.
Rize esnafını ziyaret eden
İmamoğlu, halkın büyük bir
ilgisiyle karşılaştı. Çok sa-
yıda vatandaş; “Rize seninle
gurur duyuyor” sloganları
attı. Alkışladı, tempo tuttu. Rize Meydanı'nda
yaptığı konuşmaya gelirsek. Çok ciddi bir kala-
balık yoktu hatta iktidar medyası buna öyle bir
sarıldı ki; “İmamoğlu'nun mitingi bomboş” diye
haberler geçmeye başladılar. Birincisi Ekrem
İmamoğlu miting yapmadı. Kendi tabiriyle;
“bayramlaşmaya” gitti. Maksimum da 15 dakika
konuştu, konuşmadı. İkincisi ise; CHP'li bir bele-
diye başkanı için Rize merkezinde seslendiği
insan sayısı bir hayli kalabalıktı. Sonuçta AK
Parti'nin oy deposu olan adım başı Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimleriyle bezeli
olan bir noktadan bahsediyoruz.

Rize Merkez'den ayrıldığımızda Çayeli'ne geç-
tik. Çayeli'ne giderken herkesin aklında İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener'in Çayeli'nde uğ-
radığı saldırı vardı. “Aynısı olabilir mi?” - “Teyak-
kuzda olalım” diyorlar ve biz basın
mensuplarına da dikkatli olmamımızı salık veri-
yorlardı. Nihayetinde Çayeli'ne ulaştığımızda
mütevazi bir kalabalığa seslendi İmamoğlu
ve korktuğumuz gibi bir saldırı veya
provokasyonla karşılaşmadık.
Fakat şu çok ilgimi çekti;

Birinin çıkıp ortamı pro-
voke etme ihtimalinin
çok güçlü olduğu bir
ilçe ve şehir merke-
zinde etrafta hiç
polis göremedim.
Bir konserde bir
takımın şampi-
yonluk kutlama-
sında adım başı
görebileceğiniz
polisler yoktu.
Neden acaba
deyip bunu da ge-
çelim...

Rize var 
Rize'den içeri

Rize çok
ilginç

bir şehir. Daha önce hiç gitmemiştim bu vesileyle
gittim ve gittiğimde de Rize hakkında çok şey öğ-
rendim. Merkezi ve Çayeli gibi yerler nispeten
AKP'ye çok yakın olsa da şehrin doğusuna git-
tikçe siyasi iklim değişmeye başlıyor. Hatta yol
boyu bizlere rehberlik eden Karadeniz gezisinde
bize ağabeylik yapan İBB Basın'da çalışan Özgür
Altuncu çok ilginç bir şey anlatmıştı; “Bakın dik-
kat edin Trabzon'dan çıktıktan sonra Rize'de Pa-
zar'a kadar Trabzonspor bayrağı göremezsiniz.
Ama doğuya gittikçe Trabzonspor bayrağı gör-

meye başlarsınız...” - Hakikaten de öyleydi. Ri-
ze'nin Ardeşen ilçesine geldiğimizde şehir
merkezi ve Çayeli'ndekinden daha fazla kalabalık
karşıladı İmamoğlu'nu. Hele Pazar ilçesine vardı-
ğımızda ilçe meydanı hıncahınç dolu idi. Ağır-
lıkla Lazların yaşadığı Pazar'da İmamoğlu'nun
çok sevildiğini söyleyebilirim. 

Ve yine bir başka Rize ilçesi Fındıklı'ya gittik.
CHP'nin Rize'deki tek belediyesi. Fındıklı'da
İmamoğlu kahraman gibi karşılandı. Rize'de ve
gezinin ilk gününde gördüğümüz en yoğun kala-
balık Fındıklı'da idi. İnsanlar ağaçların üzerinde,
direklerin üzerinde İmamoğlu'nu görmeye çalışı-
yor, İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek için yarışa
giriyorlardı. 

Rize'de batıdan doğuya değişen bu siyasi ik-
limi görünce ister istemez; Rize var Rize'den içeri
demek mümkün...

Metin Lokumcu'nun yoldaşları

Ve programın ilk gü-
nündeki son du-

rağımız
Art-

vin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçeri olmuştu.
Arhavi'de binlerce insan İmamoğlu'nu bekli-
yordu. Öyle bir kalabalık vardı ki İmamoğlu
meydana girdiğinde siyasi bir figürden çok bir
Rock star gibi 7'den 70'e herkes tarafından sev-
giyle karşılanıyor ve ilgi görüyordu. 

Hopa'ya geçtiğimizde ise hava kararmıştı.
Fakat buna rağmen Hopa da yine hıncahınç
dolu idi. İmamoğlu burada konuşmaya başlar-
ken; “Metin Lokumcu'nun evlatları, yoldaşları,
sizi sevgiyle selamlıyorum” dedi ve ortalık adeta

yıkıldı. Hopa'nın damarlarında
gezen “devrimci ruh” ciddi ma-
nada canlandı. İnsanlar telefon-
larının el fenerlerini açarak
karanlığı aydınlattı ve şarkılara
eşlik etti. Hopa'dan az ileride
olan ve Gürcistan sınırı ile dip-
dibe olan Kemalpaşa'da da
manzara aynıydı. Nihayetinde
özetle seyahatin ilk günü İma-
moğlu'nun gördüğü ilki gerçek-
ten şahaneydi.

İmamoğlu daha 
çok gezeceğiz dedi

İlk günkü seyahatlerde ak-
lımda kalan İmamoğlu'nun Pa-
zar'da yaptığı konuşma idi.
Rize'de çok iddiaylıdı başkan.
Açık bir şekilde Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ı hedef alıyor; “Her

şeyi ben bilirim diye geziyor, her şeyi sen bilemez-
sin. Her şeyi millet bilir millet...” diyordu. “Hep
bana hep bana olmaz, hep ben kazanacağım da
olmaz bak noldu? İşte İstanbul'da 2 kere kaybet-
tin” diyerek de eleştirilerini sürdürüyordu. İma-
moğlu'nun bu tavrı meydanda büyük yankı
buluyor ve destekleniyordu. Tam bu anda İma-
moğlu; “Bu daha başlangıç daha çok gezece-
ğiz...” dedi. Pekiii? Bu ne demek. Evet aklınıza
gelen soruyu biliyorum;

İmamoğlu cumhurbaşkanı 
adayı olacak mı?

Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da programın
ikinci gününde bizimle yaptığı kahvaltıda açık bir
dille; “Cumhurbaşkanı adaylığı gibi bir günde-
mim yok” dedi. Hatta bunu gazetemizin manşe-
tinde de 1 gün önce okudunuz. İyi ama! Madem
gündeminde cumhurbaşkanlığı yok o halde; niye
daha çok gezeceğiz diyorsun! O halde niye şehir,
şehir gezmekten söz ediyorsun değil mi? İşte
bunu soranlara İmamoğlu;

“Bay-
ramlarda insanlar
memleketine gider. Ben de gel-
dim. Ne var bundan...” dese de ger-
çeğin bundan ibaret olmadığını
biliyoruz.

İmamoğlu bana kalırsa adaylık
konusunda istekli. Kazanacağını
düşünüyor. Açık bir dille ben ada-
yım diyemiyor ama CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ
Parti Genel Başkanı Meral Akşener
ve Millet İttifakı'nın diğer bileşenleri

ile kamuyouna; “Ben aday olmak istiyorum”
diye göz kırpıyor gibi.

Çünkü bu denli açık bu denli belirgin ifadeler
ister istemez böyle düşünmeme sebep oluyor.
Halihazırda; “Ben kesinlikle değişim istiyorum.
Değişime ihtiyaç var” diyen İmamoğlu burada
sadece iktidar cenahından da söz etmiyor 
olabilir!

Trabzon'da büyük coşku vardı

Bayramın ikinci yani programın son gününde
ise İmamoğlu Trabzon Meydanı'na gitti. Mey-
dana giderken İmamoğlu'nun canlı yayın araçla-
rına; Vali izin vermedi. Kaymakamlık izin
vermedi. AKP'li Trabzon Belediyesi zaten hiç izin
vermedi. Peki İmamoğlu'nun o arı gibi ekibi ne
yaptı? 350 metrelik fiber kablo çekip yine meyda-
nın çok uzağından canlı yayın yapıp oradaki coş-
kuyu sizlerle paylaştı...

Trabzon Meydanı muhtemelen Trabzons-
por'un geçtiğimiz haftasonunki şampiyonluk
kutlamasından sonra en kalabalık anını yaşamış-
tır. Kalabalıktan gözün gözü görmediği tabir-i
caizse iğne atsan yere düşmeyecek cinsten bir
kalabalık.

Trabzonspor bizi istemedi!

İmamoğlu'nun 10 dakika konuşup 30 daki-
kada kalabalık nedeniyle ayrılmak konusunda
zorlandığı Trabzon Meydanı'ndan sonraki du-
rağı Trabzonspor olacaktı. Fakat buraya biz git-
medik zira Trabzonspor, İBB'den basının
gelmemesi yönünde bir ricada bulunmuş. Ge-
rekçe de; görüntüleri kendileri çekip, paylaşmak
istedikleri içinmiş... Tabii bunun böyle olmadığını
herkes biliyor. Kulüp yönetimi muhtemeldir olur
ya Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ekrem İma-
moğlu'na çok yakın bir görüntü sergiler, birileri
bunları servis eder vs endişesine düşüp iktidar ta-
rafından başımız ağrımasın demiş olabilir. Niha-
yetinde biz gitmesek de İmamoğlu gitti ve güzel
karşılandı. Trabzonspor da bizi nazikçe geri çe-
virse de ziyarete ilişkin fotoğraf ve bülteni geç-
meyi ihmal etmedi.

Tam bu noktada sözü Trabzonspor'un şampi-
yon olduğu gün Ekrem İmamoğlu'nun sosyal
medyaya düşen kızına sarılmış, gözleri dolu hal-
deki fotoğrafına getirmek isterim. Bu fotoğraf
üzerinden özellikle fanatik gruplar İmamoğlu'nu
ziyadesiyle hedef aldı ama İmamoğlu çıkıp;
"Gözüm niye dolmasın. 38 yıl sonra şampiyon
olmuşuz. 13 yaşında şampiyonluk görmüşüm en
son. Bu çok normal" dedi. Bu da takdire değerdi.

Karadeniz gezisinde 
NELER OLDU NELER...ANIL

BODUÇ

GEZİ
YAZISI

Trabzon'a giderken uçakta ilk gün CHP Bey-
likdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer'i gör-
düm. Halk Ekmek Müdürü Özgen Nama'yı

gördüm. Her iki isimde Trabzon'da, Rize'de, Art-
vin'de Ekrem İmamoğlu'nun sürekli yanındaydı.

Yine seyahat boyunca İmamoğlu'nun aynı za-
manda eşinin ağabeyi olan iş insanı Ali Kaya'da
ziyaret boyunca yakın takipteydi. Bir diğer dikkat
çekilmesi gereken isim de CHP Trabzon Millet-
vekili Ali Kaya. Arhavi'ye gidiyoruz geliyor, Çaye-
li'ne gidiyoruz geliyor, Hopa'ya gidiyoruz geliyor,
“Sayın milletvekilim biz Kars'a gidiyoruz” desek

oraya da gelecek. Öyle iyi bir yol arkadaşı öyle
içten ve çalışkan bir isim. 

Bu ziyaretin öne çıkanlarını yazarken İsmail
Saymaz'a da ayrı parantez açmak lazım. İsmail
ağabey Rize'de gazeteci değil de popstar gibi.
İnsanlar pop yıldızıyla selfie çektirir gibi İsmail
Saymaz ile selfie çekiniyor, gördükleri yerde
boynuna sarılıyordu. O da program boyunca
İmamoğlu'nu yakın takip edenler arasındaydı.
Üstelik yukarıda bahsettiğimiz diğer gazeteciler
gibi; otobüste oturup kahve içip çörek yemenin
dışında hep meydanlardaydı.

Karadeniz çıkarmasında

ÖNE ÇIKANLAR

İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu'nun 
2 gün süren Karadeniz 

çıkarmasını yakından takip
ettim ve gözlemlerimi 

paylaştım. İmamoğlu bana
kalırsa cumhurbaşkanlığı
adaylığına göz kırpıyor, 

kullandığı cümlelerde sık 
sık “değişim” kelimesini 

kullanıyor...
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VatanDaş çarşı pazardaki meyve ve
sebze fiyatlarındaki pahalılığa güç yetire-
mezken, bu ürünleri üreten çiftçi ise borç

batağında. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, çiftçilerin
bankalara olan kredi borcu 2022 Mart’ta bir önceki
yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,2 oranında artarak
186.9 milyar TL’ye yükseldi. Çiftçiler, yılın ilk çeyre-
ğinde bankalara 13,9 milyar TL daha borçlandı.

Batık kredi azaldı

Takipteki kredilerini bankalardan çektikleri diğer
krediler ile kapatmaya çalışan, bu yüzden de borç-
lanmadığı banka kalmayan çiftçinin batık kredi
miktarındaki azalma mart ayında da sürdü.
Buna göre, 2022 Mart’ta çiftçilerin takipteki kredi
miktarı bir önceki aya göre yüzde 4, geçen yılın aynı
ayına göre de yüzde 16,3 oranında azalarak 4 mil-
yar liraya geriledi. Ancak ziraat odalarına göre, çift-
çilerin borcunu kapatmak için kullandığı yeni
kredilerin de takibe düşmesi ihtimali yüksek.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki
Remzi Suiçmez, takipteki kredi miktarının azalma-
sının ‘borcu borçla döndürme kısır döngüsünün de-
vamı’ anlamına geldiğini, çiftçilerin yakın gelecekte
yeni borçlarının da takibe gireceğini ve ipotek edi-
len arazilerine bankalarca el konulma işleminin 
hızlanacağına işaret etti.

Rekor artış sürüyor

Öte yandan, çiftçinin borçluluğunda etkili olan ne-
denlerden bir diğeri de, tarımsal üretimde kullanı-
lan girdi maliyetlerindeki durdurulamayan artışlar
olduğu belirtiliyor. Çiftçi, üretime devam edebilmek
için gerekli girdiyi de çoğunlukla borçlanarak edini-
yor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, son
dönemde çiftçinin enflasyonunun neredeyse her ay
rekor seviyelere ulaştığını ortaya koymuştu. TÜ-
İK’in son açıkladığı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat
Endeksi (Tarım-ÜFE), çiftçinin enflasyonunun
2022 Mart’ta aylık bazda yüzde 12,02, yıllık bazda
ise yüzde 84,11 artarak rekor tazelediğini gözler
önüne sermişti. 2022 Ocak’ta yıllık yüzde 52 arta-
rak 11 yıllık endeks tarihinin rekorunu kıran Tarım-
ÜFE, şubat ayında da yıllık 68,49 artışla rekor
tazelemişti. Yine TÜİK verileri, tarımsal girdi fiyat-
larının da şubatta yıllık yüzde 80,99, aylık yüzde
16,69 artarak aylık ve yıllık bazda rekor kırdığını 
ortaya koymuştu.

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR

Reklam Koordinatörü
Yasemin GÖREN

0532 231 68 40

Borç tavan yaptı
BDDK verilerine göre, çiftçile-
rin bankalara olan kredi
borcu 2022 Mart'ta bir önceki
yılın aynı ayına kıyasla yüzde
33,2 oranında artarak 186.9
milyar TL'ye yükseldi

G eçen yılın ilk 6 ayını karantina
ve kapanma dönemleri ile ka-
patan turizm sektöründe ilk

çeyrekte baz etkisi ile yüksek bir çıkış
yakalanırken, martta patlak veren
Rusya Ukrayna savaşı dengeleri alt üst
etti. Bu yıl için 42 milyon turist ve 35
milyar dolarlık hedef konulurken, sektö-
rün en büyük iki pazarındaki savaş ne-
deni ile turizmciler, gerçek verilerin
haziranın üçüncü haftasından sonra or-
taya çıkacağına dikkat çekti. Uluslar-
arası arenada devam eden yaptırımlara
karşılık Avrupalı ve Rus turistlerin Ak-
deniz sahillerinde barış içinde tatil yap-
tığını belirten sektör oyuncuları,
kıyaslamalarda artık 2019'un da bir çıta
olmadığını ve 2021 verilerini yakalama-
nın sektör açısından büyük bir başarı

oluşturacağını kaydetti. TÜİK verilerine
göre, turizm geliri ilk çeyrekte, önceki
yılın aynı çeyreğine göre yüzde 122.4
artarak 5 milyar 454 milyon 488 bin
dolar olmuştu. İran'ın birinci pazar ol-
duğu bu dönemde Türkiye 6.3 milyon
turisti ağırlamıştı.

Kaybımızı bilmiyoruz

Genellikle kıyaslamaların 2019'a göre
yapıldığını ancak bu yıl, ilk hedefin
2021'i yakalamak olduğunu dile getiren
Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu,
“Geçen seneki rakamları yakalarsak ben
bunu başarı sayıyorum. Daha ne kadar
kayıp olduğunu bilmiyoruz, fark etme-
dik. Her zaman 2019 verilerini kıyaslar-

dık ama bu yıl 2019 rakamlarını da bir
kenara bırakmamız lazım. Böyle bir re-
zervasyon yok şu anda. Haziranın
üçüncü haftasından sonra bizim ciddi
bir performansa ihtiyacımız var” dedi.
Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'nın bi-
rinci pazarı olduğunu kaydeden Kava-
loğlu, Avrupa pazarlarında ise
durumun farklı olduğunu kaydetti.
Geçen yıl 30 milyonun üstünde turist
ağırlanırken, bunun 4.7 milyonunu
Ruslar, 2 milyonunu ise Ukraynalılar
oluşturmuştu.

Turizm barış demek 

Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, tu-
rizmde zeminin ve fayların değiştiğini
ancak Avrupalı ve Rus turistler ara-

sında bir sıkıntı olmadığını ve barış
içinde tatil yaptıklarını kaydetti. Antal-
ya'nın bir barış simgesi olduğunu ve yıl-
lardır Avrupalı, Rus ve Ukraynalı
turistlerin aynı otellerde tatil yaptığını
kaydeden Profesyonel Otel Yöneticileri
Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, şu de-
ğerlendirmeyi yaptı: “Bizim tek beklen-
timiz savaşın bitmesi. Turizm demek
barış demek, barış demek turizm
demek. Otellerim boş evet ama önemli
olan insanların ölmemesi. Biz görüşme-
lerden çok umutluyduk. Antalya'nın ba-
rışın simgesi olması bize çok şey katar.
Birbirlerini hiç sevmezler denen Rus-
larla Almanlar aynı otelde tatil yaparlar.
Ukraynalılar ile Ruslar aynı otellerde
kalır, tatilde böyle bir şey yok. Bizim
yaptığımız iş ayrımcılığa izin vermez.”

Devam eden savaş ve Rusya’ya yaptırımların gölgesinde zor günler geçiren turizmci ilk etapta 2021 rakamla-
rına ulaşmayı hedefliyor. Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, “Her zaman
2019 verilerini kıyaslardık ama bu yıl 2019 rakamlarını da bir kenara bırakmamız lazım. Böyle bir rezervasyon
yok şu anda. Haziranın üçüncü haftasından sonra bizim ciddi bir performansa ihtiyacımız var” dedi

TURIZMIN KADERINI 
HAZIRAN BELIRLER

22 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
aBD Merkez Bankası (Fed),
tüm dünyanın merakla bekle-
diği faiz kararını açıkladı.

Banka, piyasa beklentilerine paralel ola-
rak 50 baz puanlık faiz artışına gitti.
Böylece Fed, federal fonlama faizini
yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltmiş
oldu. Banka, üç yıl sonra ilk faiz artışını
16 Mart’ta 25 baz puanla yapmıştı. Ka-
rarın ardından dolar endeksi ve ons
altın fiyatı yataya yakın seyretti ancak
Powell’ın “75 baz puanlık artış düşün-
müyoruz” açıklamasının ardından dolar
zayıflarken altın güçlendi. Ons altın fi-
yatı 1871 dolardan 1886 dolara fırladı.
ABD’de hisse senedi piyasalarında da
yukarı yönlü hareket görüldü. Fed’in bir
sonraki faiz kararı 15 Haziran’da açıkla-
nacak.

Bilanço küçültme 

Fed ayrıca, 8,9 trilyon dolarlık bilanço-
nun küçültülmesine 1 Haziran’da başla-
nacağını açıkladı. Banka, ilk etapta
bilanço küçültmeye Hazine kağıtlarında
30 milyar dolar, ipotek destekli menkul
kıymetlerde 17,5 milyar dolar ile başla-
nacağını belirtti. Banka, ilk 3 ayın ardın-
dan bilanço küçültmede aylık miktarın

Hazine kağıtlarında 60 milyar dolara ve
ipotek destekli menkul kıymetlerde 35
milyar dolara yükseltileceğini duyurdu.
Fed açıklamasında, “Uygun para politi-
kası güçlendirmesi ile enflasyonun
yüzde 2 hedefine dönmesi ve iş gücü pi-
yasasının güçlü kalmasını bekliyoruz.
Enflasyon risklerine karşı oldukça dik-
katliyiz” denildi. ABD’de martta yüzde
8,5 ile 40 yılın zirvesine yükselen enflas-
yonu frenlemek isteyen bankanın yetkili-
leri, parasal sıkılaştırmanın hızını
artıracaklarının mesajını veriyordu.

Ukrayna ve Çin uyarıları

Öte yandan, Fed faiz vadelileri, 2022 yı-
lının geri kalanında 200 baz puan daha
faiz artışı olacağını fiyatlıyor. Fed-
watch’a göre 2022 yılı sonunda federal
fon faiz oranı yüzde 2,75-3,0 aralığında
olacak. Fed faiz oranının 2022 sonunda
yüzde 3-3,25 aralığına yükselmesi olası-
lığı yüzde 52’den yüzde 35’e indi. Fed
açıklamasında, Çin’de Covid19 ile iliş-
kili uygulanan karantina tedbirlerinin te-
darik zinciri bozulmalarını artırmasının
muhtemel olduğu belirtildi. Rusya’nın
Ukrayna’ya saldırmasının da devasa in-
sani ve ekonomik zorluklara yol aç-

makta olduğuna işaret eden Fed, sava-
şın ABD ekonomisi için etkilerinin ol-
dukça belirsiz olduğunu ancak kısa
vadede bu saldırı ve ilişkili gelişmelerin
enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü
baskı yaratmasının büyük olasılık oldu-
ğunu belirtti.

Enflaston çok yüksek

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı-
nın ardından kameraların karşısına
geçti. “Enflasyon çok yüksek” diyen Po-
well, “Enflasyonu aşağı getirmek, iş
gücü piyasasını güçlü tutmak için za-
ruri. Enflasyon hedefin oldukça üze-
rinde” ifadelerini kullandı. İş gücü

piyasasının aşırı sıkı olduğuna işaret
eden Powell, “Ekonomide temel ivme
güçlü olmaya devam ediyor” dedi.
Dolar dünyanın bir numaralı rezerv pa-
rası olduğu için, doların faizi ve miktarı
da tüm dünyayı etkiliyor. Artan enflas-
yon ve Fed'den beklenen agresif faiz ar-
tışları nedeniyle ABD Hazine tahvili
faizleri de son dönemde hızlı artış gös-
terdi. ABD 10 yıllık Hazine tahvil faizi,
üç yılı aşan bir sürenin ardından ilk kez
bu hafta yüzde 3'lük oranı aştı. Bu oran
2020 ortasında yüzde 0,6 seviyelerine
kadar gerilemişti. Hazine tahvillerinde
diğer vadelerde de son dönemde hızlı
faiz artışları oldu.

Yakın zamana kadar büyük
kazanç kapısı görülen kamu
ihaleleri müteahhitler için iflas

riskine dönüştü. Müteahhitler yüksek tek-
lif verince binlerce ihale iptal edildi. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yılın
başında tespit edilen birim fiyatlar ka-
muda yüzlerce ihalenin iptaline neden
oldu. İhaleye çıkan kamu kurumları yak-

laşık bedelle iş yaptıracak müteahhit bula-
mıyor. Sözcü'nün haberine göre firmalar
yaklaşık değerin iki katına varan teklifler
sununca çok sayıda ihale iptal edildi. İptal
edilen işler arasında yol bakım ve onarı-
mından hastane ve okul inşaatlarına
kadar halkı yakından ilgilendiren bir çok
kritik proje bulunuyor. Aşırı yükselen in-
şaat maliyetleri yüzünden kamudan aldık-

ları işleri bitirmekte zorlanan, büyük ço-
ğunluğu iflas riskiyle karşı karşıya kalan
kamu müteahhitleri, yeni açılan ihalelere
temkinli yaklaşıyor. Geçmişte, ihaleyi
açan kurumun belirlediği yaklaşık bedelin
altına inerek işi almaya çalışan müteah-
hitler son dönemdeki ihalelere ya teşekkür
mektubu veriyor ya da yaklaşık bedelin 2-
3 katı fiyat teklifi sunuyor. Kurumlar yak-
laşık bedelin üzerinde gelen teklifleri
değerlemeye alamayınca da ihaleler bir
bir iptal ediliyor. Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığının 2022 yılı için belirlediği temel
inşaat malzemeleri birim fiyatları yılın
daha üçüncü ayında piyasanın çok geri-
sine düştü. Örneğin hazır beton birim fi-
yatı bakanlık tarafından 590 lira
açıklanırken mart sonunda hazır beton fi-
yatı bin 50 lirayı aştı. Aynı şekilde 13 bin
678 lira ilan edilen demir 16 bin 700 lira,
97 lira yazılan laminant parke 135 liraya
ulaştı. Firmalar, yeni zamlardan endişe et-
tikleri piyasa fiyatları karşısında zarar et-
memek için ihalelere yüksek fiyat veriyor. 

ABD Merkez Bankası (Fed), faizi beklentilere paralel olarak 50 baz puan artırdı.
Böylece banka, 22 yıl sonra ilk kez bu seviyede faiz artışına imza atmış oldu

İhaleler iptal ediliyor
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B akanlıktan yapılan açıkla-
maya göre, Bakan Varank,
İstanbul'da eğlence sektö-

rüne yönelik yüksek teknolojili
sanal ve artırılmış gerçeklik prog-
ramları ile mekanik hareket simü-
latörleri üreten DOF Robotics'i
ziyaret etti. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Mertcan'dan şirketin
faaliyetleri hakkında bilgi alan Va-
rank, sanal gerçeklik gözlüğü taka-
rak DOF Robotics'in geliştirdiği
platformu test etti. Bakan Varank,
şirketin eğlence sektöründe meka-
niği ve sanal gerçekliği birleştirerek
yüksek teknolojili üretim yapıp,
bunları ihraç ettiğini söyledi. DOF
Robotics'in geliştirdiği ürünlerin
tüm dünyada eğlence sektöründe,
tematik parklarda kullanılan bir
teknoloji olduğuna işaret eden Va-
rank, "Burada firmamız kendi ge-
liştirdiği, tasarladığı,
bakanlığımızın desteklediği Ar-Ge
merkezinde projelerini oluşturduğu
ürünlerini üretiyor ve daha sonra
dünyanın her tarafına ihraç ediyor"
diye konuştu. Bakan Varank, özel-
likle animasyonun yaygınlaşma-
sıyla tüm dünyada eğlence
sektörünün farklı bir boyuta taşın-
maya başladığına dikkat çekerek,
"Artık gerçek hız treni diyebileceği-
miz lunaparktaki eğlence aletleri-
nin sanalla birleştirilmiş, mekanik
ama yüksek  teknolojili ve güvenlik
standartları yüksek versiyonlarına
insanlar çok daha kolay erişip, de-
neyimleme imkanına sahip olabili-
yorlar. Buradaki hız trenine
Mustafa bey ile birlikte bindik.
Sanal gerçeklik gözlüklerimizi tak-

tık, ilginç bir deneyim yaşadık. Gi-
derken Uzak Doğu'yu andıran
özellikle çocukları ve gençleri daha
çok heyecanlandıracak birtakım
mücadeleleri de yapabileceğiniz bir
versiyonu beraber denedik. Gökyü-
zünde uçarken etrafınızda döndü-
ğünüzü, takla attığınızı
hissediyorsunuz. Tabii bunu sa-
dece gözlük vasıtasıyla, mekanik
sistemlerin desteğiyle denemiş olu-
yorsunuz" ifadelerini kullandı.

Her zaman dile getiriyoruz

Türkiye'yi katma değerli üretimle
büyütmek isteyen bir iktidar olduk-
larını söyleyen Varank, özellikle Ar-
Ge merkezleri ve teknoparkların
gelişmesiyle mühendislerin, teknik
personelin çok daha katma değerli
ürünleri geliştirip, üretmekte büyük
bir ivme yakalamaya başladığını
söyledi. Yakın zamanda ziyaret et-
tikleri bir animasyon stüdyosunun
da dünyanın her tarafına animas-
yonlar sattığını anımsatan Varank,
"Bugün eğlence sektöründe DOF
Robotics firmasının geliştirdiği
kreatif ürünleri gördük. Dünyada
eğlence, animasyon sektöründe li-
sans haklarına sahip büyük firma-
lar bu lisanslarını böyle bir şirkete
kullandırıp, dünyanın her tarafına
eğlence aletlerinin satılmasına
imkan veriyorlar. Dolayısıyla bir
noktaya gelmişiz diyebiliyoruz. Bu
alanda Türkiye'de üretim yapan
farklı firmalarımız da var. Eğlence
sektöründe, su dünyasında ya da
tematik parklar dediğimiz hız treni
dünyasında ciddi üretim yapan fir-
malarımız var. DOF Robotics'in

böyle bir kabiliyeti kendi kendine
geliştirmiş, dünyadaki pazardan
pay alıyor olması her zaman dile
getirdiğimiz katma değerli üretimin
en güzel örneklerinden biri" dedi.

Reel sektör tetikleniyor

Devletin her aşamada şirketi des-
teklediğini dile getiren Varank,
"Tüm sektörleri gerek TÜBİTAK
gerek KOSGEB destekleriyle ya da
firmaların kendi bünyeleri içinde
açtıkları Ar-Ge ve tasarım merkez-
leriyle desteklemeye devam ediyo-
ruz. Eğer firmalarımız büyük
yatırımlar yapacaksa, yatırım teşvik
sistemimiz devreye giriyor. Müte-
şebbisler, bu işi kendileri başarıyor
ama devletimizin onlara olan katkı-
ları da yadsınamaz derecede. Bu
firma yaklaşık 5 projeyi TÜBİTAK
ile birlikte gerçekleştirmiş. Buradaki
ürünlerin bir kısmının ilk geliştiril-
mesi TÜBİTAK projeleri sayesinde
olmuş. Tabii ki devletin verdiği bu
imkanların reel sektörü tetikliyor
olması da aslında yaptığımız işin
ne kadar doğru olduğunu gösteri-
yor" diye konuştu.Bakan Varank,
DOF Robotics'in dünyada bu
alanda ilk 3'ü zorlayan firmalardan
biri olduğuna dikkat çekerek, "Ama
kendilerini birinci sırada görmek is-
tiyoruz. Bu da yetmez, aynı işleri
yapan çok daha fazla firmayı gör-
mek istiyoruz. 'Eğlence dünyasında
sanal gerçeklikle mekaniği birleşti-
ren hangi ülke var' dediklerinde
Türkiye'nin ilk akla gelmesini isti-
yoruz. Bunu da firmalarımız vası-
tasıyla inşallah başaracağız"
ifadelerini kullandı. DHA

Bakan tren
müjdesi verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır ile Batman
arasında hizmet veren bölgesel tren setlerinin yenilendiğini belirterek,
yarından itibaren yolcuların daha konforlu seyahat edebileceğini açıkladı

Bakan Karaismai-
loğlu, yaptığı yazılı
açıklamada, TCDD

Taşımacılık A.Ş. tarafından işle-
tilen Diyarbakır-Batman bölge-
sel treninin, 4 adet kompartıman
vagon, 240 koltuk kapasitesi ve
günlük karşılıklı 4 sefer ile bölge
halkına hizmet verdiğini ifade
etti. Karaismailoğlu, "Bölgesel
trenlerimizdeki konforun daha
fazla artırılması amacıyla 4 va-
gonlu 262 kapasiteye sahip Dizel
Tren Seti (DMU) yarın hizmete
sunulacak. Daha önce kullanılan
vagonlara oranla daha konforlu
olan DMU setler, engelli vatan-
daşlarımız içinde kolayca erişile-
bilir şekilde tasarlandı. Engelliler
için 2 adet tekerlekli sandalye bö-
lümü, engelli tuvalet, klima, er-
gonomik koltuklar yolculuğu
daha keyifli hale getirecek. Di-

yarbakır–Batman Bölgesel Treni,
Batman'dan 05.30 ve 15.00'te
Diyarbakır'dan ise 09.00 ve
17.30'da hareket edecek" dedi. 92
kilometrelik mesafede hizmet
veren Diyarbakır-Batman Bölge-
sel Treni'ni eğitim, iş gezisi veya

tatil amaçlı yolculuk yapanların
tercih ettiğini vurgulayan Karais-
mailoğlu, trenin 2019 yılında 225
bin, 2020 yılında 45 bin, 2021 yı-
lında 79 bin, 2022 yılının ilk çey-
reğinde ise 44 bin yolcuya ev
sahipliği yaptığını belirtti. DHA

80’den fazla ülkeye ihraç
DOF Robotics Yönetim Kurulu
Başkanı Mertcan da ürünlerinin
yaklaşık yüzde 90'ını ihraç ettik-
lerini ve 80'den fazla ülkeye ih-
racat gerçekleştirdiklerini
belirtti. Ağırlıklı olarak ABD ile
çalıştıklarının bilgisini veren
Mertcan, pandemi nedeniyle
ulaşamadıkları bölgelere de ih-
racatın gelecek dönemde art-
masını beklediklerini vurguladı.
Mertcan ayrıca Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı'nın verdiği tüm
desteklerden faydalanmaya ça-
lıştıklarını ifade ederek, Bakan
Varank'a ziyareti için teşekkür

etti. ABD'de düzenlenen dünya-
nın en büyük ve en önemli tek-
noloji fuarlarından, CES Las
Vegas ve IAAPA Orlando'da
ödüller alan firma, ABD ve Çin
başta olmak üzere, Marvel Stu-
dios ve Universal Studios gibi
dünyanın en çok ziyaret edilen
tema parklarında yer alıyor. 
Firmanın son dönemdeki en
önemli başarılarından biri de
FELD Entertainment’ın dün-
yaca ünlü markası olan 
Monster Jam'in (Canavar
Kamyonlar) isim haklarını tek-
nolojisi ile birleştirmiş olması. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'yi katma değerli üretimle
büyütmek isteyen bir iktidar olduklarını belirterek, özellikle Ar-Ge merkezleri
ve teknoparkların gelişmesiyle mühendislerin, teknik personelin çok daha
katma değerli ürünleri geliştirip üretmekte büyük bir ivme yakaladığını söyledi
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Yıkım yaşıyoruz!
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel
Başkanı Ali Babacan, enflasyon verilerini “Ça-
lışarak para kazanan insanların alım gücünün

yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz” açıklaması ile değerlen-
dirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yüzde
69.97 ve Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) ise
yüzde 156 olarak açıkladığı nisan ayı enflasyon oranıyla
ilgili olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Baba-
can'dan bir açıklama geldi. Bababcan, açıklanan enflas-
yon verilerini “Çalışarak para kazanan insanların alım
gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz” diyerek değer-

lendirdi. DEVA
Partisi Genel Baş-
kanı Ali Babacan,
sosyal medya he-
sabında yaptığı
paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Çalışarak para kaza-
nan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşı-
yoruz. Bağımsız araştırmacılara göre yüzde 156’ya,
TÜİK’e göre yüzde 70’e yükselen enflasyon oranları
bunun ispatı. DEVA Partisi iktidarında ücretler enflas-
yona ezdirilmeyecek. Orta direk güçlenecek.”
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D ünyanın bir çok ülkesinde gemilerde birinci kaptan
olarak görev yapan 40 yaşındaki Erhan Seçkal, 17 yıl-
dır İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şir-

keti'nde çalışıyordu. Seçkal, şirkete ait 290 metrelik  "Quorn"
isimli yük gemisi ile Ocak ayında sefere çıktı. Liberya bayraklı
gemi, 29 Nisan'da Avusturalya'dan Vietnam'a gitmek üzere
açıldı. 27 Mayıs tarihinde tamamlanacak olan sefer, 2 Mayıs'ta
Erhan Seçkal'ın gemide bulunamaması üzerine durduruldu.
Gemi çalışanları ilk olarak Seçkal'ın kamarasına baktı. Ancak
Seçkal, ne kamarasında ne de geminin ortak kullanım alanla-
rında bulunamadı. Seçkal'ın Bali'nin kuzeyinde denize düştüğü
tahmin edilirken İstanbul'daki ailesi için endişeli bekleyiş baş-
ladı.Kaptan Seçkal'ın düştüğü belirtilen bölgede çalışmalar
başladı.

Aile yardım çağrısında bulundu

Endişe içinde bekleyen Eşi Züleyha Seçkal, "Yaklaşık 4 yıl önce
evlendik. Eşim Uzakyol Gemi Kaptanı olarak görev yapıyordu.
Zodiac Maritime şirketinde 17 yıldır çalışıyordu. Bu seferi Ocak
ayında başladı, 27 Mayıs'ta bitecekti. 29 Nisan'da Avustural-
ya'dan Vietnam'a yol almak üzere kalkış yaptılar. En son 2
Mayıs saat 02.53'te bana mesaj yoluyla 'Günaydın' yazdı. Ara-
mızda hiçbir sorun yoktu, ailevi problemlerimiz de yoktu. Ertesi
gün gemide ve denizde olmadığı şeklinde bilgi geldi. Kayboldu-
ğunu tahmin ettikleri bölge Endonezya'nın Cava Adaları tarafı.
En son deniz aramalarının devam ettiği söylendi" dedi. 

3 gündür yaşayamıyorum

Seçkal, "Gemi Liberya bayraklı bir gemi. Gemideki tek Türk
benim eşim. Diğerleri farklı milletten insanlar. Belki düşmanlık
besleyip itmişlerdir hiçbir şey bilgi alamıyoruz kamera görün-
tüsü de yok. Lütfen vatandaşınıza sahip çıkın. Ailesine kavuş-
ması için ne gerekiyorsa yapın. Belki yaşıyordur,
Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan yardım istiyorum. 2
tane çocuğumuz var, 3 gündür ben yaşamıyorum. İki çocuğum
da çok küçük yaşta. Allah'tan tek dileğim bulunması. Biz bura-
dan daha fazla çağrı da bulunursak hızlı sonuç alacağımızı dü-
şünüyorum" diye konuştu. DHA

İngiltere merkezli şirkete ait gemide birinci kaptan
olarak görev yapan 40 yaşındaki Erhan Seçkal 
kaybolduktan 2 buçuk gün sonra denizde bulundu

MUCIZEVI MUCIZEVI MUCIZEVI MUCIZEVI MUCIZEVI MUCIZEVI MUCIZEVI MUCIZEVI MUCIZEVI MUCIZEVI MUCIZEVI MUCIZEVI 
KURTULUS!

Ailenin endişeli
bekleyişi sürerken
sevindirici haber
geldi. Denizcilik
Genel Müdürlüğü
kaptanın denizde
balıkçılar tarafından
bulunduğunu açık-
ladı. Açıklamada,
"Ramazan Bayramı
günlerinde denizde
mucize kurtuluş. Li-
berya bayraklı
QUORN isimli ge-
minin kaptanı Erhan
Seçkal'ın
02.05.2022 tari-
hinde Bali Adası'nın
yaklaşık 30 mil ku-
zeyinde seyir ha-
linde iken öğlen
sularında gemide
bulunmadığı fark
edilmiştir. Endo-
nezya RCC ve gemi
tarafından yapılan
arama faaliyetleri
sonuçsuz kalırken,
balıkçılar tarafından
iki buçuk gün sonra
denizde bulunan ve
hastaneye kaldırı-
lan Seçkal'ın duru-
munun iyi olduğu
öğrenilmiştir" 
denildi.
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Başakşehir’de
oyun ödülleri
Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul 
Gençlik Oyunları’nda espor turnuvalarının finalleri büyük 
heyecana sahne oldu. Türkiye’nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi
Başakşehir Living Lab’de yapılan Valorant, Pubg Mobile ve FIFA 22
turnuvalarında İstanbul birincileri ödüllerini törenle aldı

BAşAkşehir Belediyesi’nin ha-
yata geçirdiği Türkiye’nin en
büyük gençlik ve spor organi-

zasyonu İstanbul Gençlik Oyunları’nda,
bilim ve teknoloji branşında final heyecanı
yaşandı. 25 ilçedeki 660 okuldan 13 bin
700 öğrencinin katıldığı espor turnuvaları-
nın final mücadeleleri Başakşehir Living
Lab’de gerçekleştirildi. 3 bin 216 öğrenci-
nin katıldığı Valorant turnuvasında Gazi-
osmanpaşa Şehit Servet Asmaz Anadolu
İmam Hatip Lisesi birinci oldu. Başakşe-
hir Atatürk Anadolu Lisesi’nin ikinciliği
elde ettiği turnuvayı Beşiktaş Yenilevent
Anadolu Lisesi üçüncü olarak tamamladı.

Kıyasıya mücadele

4 bin 755 öğrencinin kıyasıya mücadele
ettiği PUBG Mobile turnuvasında ise Kü-
çükçekmece Mustafa Barut Anadolu Li-

sesi’nden Muhammed Furkan Cırık bi-
rinci oldu. Beylikdüzü Gürpınar Azime
Yılmaz Anadolu Lisesi’nden Ulaş Akın
ikinci olurken, Başakşehir TOKİ Kayaşe-
hir Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si’nden Taner Doğru üçüncülüğü elde
etti.  

FIFA maçları çekişmeli geçti

FIFA 22 turnuvasında ise Özel İkitelli
OSB Mesleki Ve Tekniki Anadolu Lise-
si’nden Yiğit Aziz Yüksel birinci oldu.
İkinci ise Gaziosmanpaşa Şehit Servet
Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden
Bertuğ Türkmen olurken, Esenyurt Alkop
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğren-
cisi Engin Aktaş üçüncülüğü elde etti.
Oyunlar kapsamında düzenlenen drone
turnuvasının finalleri mayıs ayında ger-
çekleştirilecek.  YAKUP TEZCAN

BAğcılAr Belediyesi Kadın ve
Aile Kültür Sanat Merkezi kursi-
yerleri, çivi ve tellerin dansıyla

hayat verdiği filografi sergisi sanatsever-
lerle buluştu. Hepsi birbirinden değerli
eserlerin arasında Ebru Işık’ın 10 kilo ağır-
lığındaki 50 bin adet çiviyle yaptığı Esmaül
Hüsna tablosu ilgi odağı oldu.
Yok olmaya yüz tutan filografi sanatı Bağ-
cılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat
Merkezi’nde hayat bulmaya devam ediyor.
Üniversite öğrencisinden ev hanımına
kadar farklı kesimlerden kadının bir arada
olduğu kurs öğrencileri, aldıkları eğitimin
ardından yaptıkları eserleriyle bir sergi
oluşturdu.

Sabır, özen ve titizlik istiyor

Serginin açılışını yeni Bağcılar Be-
lediye Başkanı Abdullah Özde-
mir yaptı. Zor olmasına
rağmen bu sanata gönül
veren kadınları tebrik eden
Özdemir, “Filografi sabır,
özen ve titizlik isteyen yo-
rucu bir sanat. Azminiz-
den dolayı sizleri
yürekten kutluyorum.
Herkesin sizleri
örnek alması gere-
kir” dedi. Özde-
mir daha sonra
sergiyi gezip
tabloları ya-
kından in-

celedi ve sahiplerinden bilgi aldı.

Bu işi zevkle yapıyorum
Sergideki en dikkat çeken eserlerden biri ise
Ebru Işık’ın 50 bin adet çivi ile yaptığı Es-
maül Hüsna tablosuydu. 2 yıldır eğitim al-
dığını söyleyen Işık, “Bu işi zevkle
yapıyorum. Çivileri çakarken çok keyif
aldım. 3 ay sürdü. 2.5 ay boyunca çivi çak-
tım. Geri kalan 15 günde tel sardım. Bu
tablo için 10 kilogram ağırlığında 50 bin
adet çivi kullandım” dedi.

50 bin adet çiviyle
SANAT YAPTI

Çatalca için
çalışacağız
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner
tarafından hayata geçirilen Çatalca
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın
yeni hizmet binası yüzleri güldürdü.
Üner, “Çatalca halkımız için durmaksızın
çalışmaya devam edeceğiz” dedi

çAtAlcA Belediyesi'nin sürdürdüğü
proje ve çalışmalardan biri olan Ça-
talca Şoförler ve Otomobilciler

Esnaf Odası'nın yeni hizmet binası Belediye
Başkanı Mesut Üner tarafından Esnaf Oda-
sı'na teslim edildi.Çatalca Şoförler ve Otomo-
bilciler Esnaf Odası Başkanı Sacit Şık, Başkan
Mesut Üner’in böylesine önemli desteğinden
ve her zaman kendilerine sağladığı hizmetler-
den dolayı teşekkür ederken, “Yeni binamız
Çatalca'ya çok yakıştı” dedi. Konuya ilişkin
konuşan Belediye Başkanı Mesut Üner ise
“Çatalca’mıza hizmet etme yolunda tüm
kamu hizmet kurumlarının, oda ve dernek
başkanlıklarının sorunu, bizim sorunumuz
dedik ve çalışmalarımıza bu anlamda yön ver-
dik. Çatalca Şoförler ve Otomobilciler Esnaf
Odamıza yakışır bir hizmet binasının yapımını
tamamlayıp, oda başkanlığımıza kazandırdık.
Çatalca’mıza ve halkımıza olan sevgimizden
güç alıp, çalışmalarımıza durmaksızın devam
edeceğiz. İlçemize hayırlı olsun.’’ dedi.

Telefondan
kopamadık
Turkcell, Ramazan Bayramına ilişkin 
data kullanımını açıkladı. Açıklanan 
verilere göre, 1-4 Mayıs tarihleri arasında
kullanıcılar yoğun internet kullanımını
sürdürdü, data kullanımı ise geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarak
51,4 milyon GB’a ulaşarak rekor kırdı

AçıklAnAn verilere göre, geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4
artışla 51 milyon 446 bin 744 GB’a

ulaşan data kullanımı rekor kırdı. En fazla
data tüketilen 10 il arasında İstanbul ilk sırayı
alırken onu Ankara, İzmir, Diyarbakır, An-
talya, Mersin, Gaziantep, Adana, Bursa ve
Şanlıurfa takip etti. Bayram döneminde 1-4
Mayıs tarihleri arasındaki verilere göre kullanı-
cılar toplamda 1 milyar 794 milyon 958 bin 88
dakika konuştu. Konuşmaların büyük bir
kısmı 587 milyon 346 bin 585 dakika ile bayra-
mın birinci günü yapıldı. Turkcell kullanıcıları
bu dönemde yurt dışıyla 2 milyon 639 bin 672
dakika konuştu. Ayrıca bu dönemde 544 mil-
yon 257 bin 207 adet SMS ve 698 bin 265
adet MMS gönderildi. Kullanıcılar bayramda
iletişim ve yaşam platformu BiP üzerinden de
yoğun şekilde bayramlaştı. Arife günü de dahil
olmak üzere dört gün boyunca BiP’le toplam
1,1 milyon adet arama gerçekleşti. BiP’te top-
lamda 10 milyon dakika sesli ve görüntülü gö-
rüşme yapılırken, 2,1 milyar adet mesaj
gönderildi. BiP’te toplam çoklu görüntülü gö-
rüşme süresi ise 51 bin dakika oldu. 1-4 Mayıs
tarihleri arasındaki 4 günlük bayramlaşma dö-
neminde BiP ile en çok bayramlaşan ilk beş
şehir İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gazian-
tep ve Ankara oldu.

Yola giderken soyuldular!
Pendik'ten memleketleri
Erzincan'a gitmek üzere
hazırlık yapan Palut ailesi,

hırsızlık mağduru oldu. Ailenin araç-
larına yükledikleri takım çantası ve
yiyeceklerinden oluşan erzak çan-
tası, bir şahıs tarafından çalındı.
Araçtaki çantaları arabasına koyan
çekçekçi olay yerinden uzaklaştı.
Hırsızlık anları güvenlik kamerasına
yansıdı. Olay, Pendik'te Esenler Ma-
hallesinde 3 Mayıs Salı günü saat
05.00 sıralarında yaşandı. Memle-
ketleri Erzincan'a gitmek isteyen
Palut ailesi iş için kullandıkları elek-
trik malzemelerinin olduğu takım
çantası ile yolda yemek için hazırla-

dıkları erzak çantasını ticari araçla-
rının bagajına ve koltuğuna koydu.
Ailenin eşyalarına araca koyup
evine gitmesinden yaklaşık 20 da-
kika sonra bir çekçekçi, aracın ya-
nına yaklaştı. Aracın kapısını
zorlanmadan açan şahıs, araçta bu-
lunan ve değeri yaklaşık 8 bin TL
olan takım çantası ile yolluk erzak
çantasını alarak kendi çekçek ara-
basına koydu. Şahıs olay yerinden
uzaklaştıktan bir süre araçlarının
yanına gelen aile, eşyalarını olmadı-
ğını fark etti. Güvenlik kameralarının
incelenmesiyle hırsızlık mağduru ol-
duklarını anlayan Palut ailesi du-
rumu polise bildirdi.
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A nadolu Adliyesinin 5 milyondan
fazla nüfusa hizmet verdiğini ha-
tırlatan Başsavcıvekili Karakütük,

bu büyüklükteki bir adliyenin emanet de-
posuna her gün yaklaşık 200 yeni suç delili
girdiğini belirtti. Karakütük, yalnızca yük-
sek tutardaki paraların banka hesapla-
rında, ateşli silahların ise Jandarma
Komutanlığı'nda tutulduğunu söyledi.
Türkiye'de başka hiçbir adliyede bulunma-
yan, barkot ve yüz tanıma sistemiyle son
teknoloji güvenlik sistemi kullanıldığını be-
lirten Başsavcıvekili Karakütük, "Ana de-
polara girişler, iki ayrı personel tarafından
yüz tanıma ve manuel anahtar sistemiyle
sağlanıyor. Bir personel sistemde kayıtlı re-
tinasını okutarak, diğer personel ise anah-
tarla, birlikte kapıyı açıyor. Bu depolarda
24 saat kayıt yapan güvenlik kameraları
bulunuyor" dedi. 

İzinsiz delil çıkarılamaz

Başsavcı Karakütük 2017 yılında Adli
Emanet Takip Sistemine geçildiğini belir-
terek, "Emanet memuru barkod sistemiyle
teslim aldığı suç eşyasını UYAP'a kaydet-
tikten sonra, üzerine radyo frekans özelli-
ğine sahip barkot yapıştırıyor. Daha sonra
bilgisayardan Adli Emanet Takip Siste-
mine de kaydı yapılarak, depoya yerleştiri-
liyor" dedi. Emanet depolarının üzerinde
barkot okuma cihazları bulunduğunu,
böylece radyo frekanslı barkotlu suç eşya-
larının anlık olarak takip edildiğini ifade
eden Başsavcıvekili Karakütük, "Talep
edilmeden depodan çıkarılan emanet eş-
yası kapıdan çıktığında alarm veriyor, kır-
mızı alan olarak bilgisayar ekranına
yansıtılıyor" dedi.

Raflara sokak isimleri

Depolardaki raflara sokak isimleri verildi-
ğini söyleyen Başsavcıvekili Karakütük,
suç eşyasının daha kolay bulunabilmesi
için böyle bir uygulama yaptıklarını be-
lirtti. Karakütük, radyo frekanslı barkotlar
sayesinde, el detektörü kullanılarak aranan
suç eşyalarının çok kısa sürede bulunabil-
diğini ifade etti.   

İki büyük vurgunda suç aletleri

Türkiye'nin yakın tarihine geçen binlerce
insanı mağdur eden Thodex ve Çiftlikbank
dolandırıcılığında kullanılan suç aletleri de
Anadolu Adliyesi emanet depolarında
muhafaza ediliyor. Thodex kripto para
borsasıyla 2027 müşteriden 356 milyon
TL dolandırdığı iddia edilen şüphelilerin,

sistemin kayıtlı olduğu bilgisayarları ile
resmi belgeler çuvallar ve delil poşetleri
içinde tutuluyor. Çiftlikbank adı verilen
sistemde 3 bin 762 kişiyi mağdur eden 
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın 75 
bin yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı
davanın suç delilleri de üzerleri plastikle 
kaplanmış strafor kutular içerisinde 
korunuyor. Sanık Mehmet Aydın'ın bin-
lerce insandan 511 milyon TL dolandır-
dığı iddiasıyla yargılandığı davanın en
önemli delili olan bu cihazlar, özel 
güvenlikli emanet deposunda tutuluyor.

22 yıldır depoda

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı adli ema-
net depolarında, kapatılan Üsküdar Adli-
yesinden gelen suç eşyaları da korunuyor.
Bunlar arasında 19 Aralık 2000 yılında
Ümraniye Cezaevi'ne yapılan operasyon-
dan koğuşlardan çıkartılan adli emanetler
de bulunuyor. Koğuşlarda bulunan pan-
kart, poster, bayrak, kitaplarla, olaylar 
sırasında mahkumların silah olarak kul-
landığı iddia edilen tüpler ve ranza demir-
leri de raflarda dikkat çekiyor. DHA

BaşakşEhir Belediyesi Kayaşe-
hir Kültür ve Yaşam Parkı'nda bu-
lunan Trafik Eğitim Merkezi,

hizmete girdiği günden itibaren çocuklardan
büyük ilgi görüyor. 5 bin metrekare alan üze-
rine kurulan merkezi öğretmenleriyle birlikte
ziyaret eden Başakşehirli öğrenciler, trafik ku-
rallarını uygulamalı olarak öğreniyor. Mer-
kezde trafikte bulunan tüm yol ve yaya
işaretlerini görmek mümkün. Trafik ışıkları ve
trafik levhalarının yanı sıra yaya yolu, çift şe-
ritli yol ve 36 kişilik derslik bulunan Trafik
Eğitim Merkezi'nde, öğrencilere ilk önce tra-
fikte yapılması gerekenler anlatılıyor. Çocuk-
ların trafik kuralları konusunda
bilinçlendirildiği eğitimlerden ilkokul üçüncü
sınıf öğrencileri faydalanıyor.

Özel araçlarla trafiğe çıkıyorlar

Çocuklar trafikte nasıl hareket etmeleri ve

karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat etme-
leri gerektiğini detaylı bir şekilde öğreniyor.
Bisiklet kullanırken uyulması gereken kurallar
ve okul servis araçlarında yapılması gereken-
ler öğrencilere tek tek anlatılıyor. Eğitimin
son bölümünde ise çocukları bir sürpriz bek-
liyor. Çocuklar, kendileri için tasarlanan özel
trafik eğitim araçlarıyla uygulamalı eğitime
geçiyor.

2 ayda 2 bin öğrenci

Trafik kurallarını çocuklara eğlenerek öğrettik-
lerini belirten trafik eğitmeni Recep Kayra,
“Eğitimlere katılan çocuklarımıza teorik ve
uygulamalı olarak eğitim veriyoruz. Başakşe-
hir genelindeki tüm okullarımızdan öğrencile-
rimiz eğitim almaya geliyor. Covid-19 salgını
nedeniyle eğitimlerimize ara vermiştik. 2 ay
gibi kısa bir sürede 2 bin üçüncü sınıf öğrenci-
sine teorik ve uygulamalı eğitim verdik” dedi.

Başakşehir Belediyesi Trafik Eğitim Merkezi'nde, Covid-19
vaka sayılarının azalmasının ardından yeniden öğrencilere
eğitim verilmeye başlandı. Merkezde, son iki ayda iki bin ilk-
okul öğrencisine trafik kuralları eğlenceli bir şekilde öğretildi

Vera’ya mektup

AdAlet SArAyı’ndA 

yUkSek gUvenlık

Hem eğlence hem eğitim

Ayhan ONGUN
ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

S evgili Vera, 
Sarı saçlı, güzel yüzlü, hüzün gözlü kız.
Dünyalar iyisi Tayfun Kahraman’ın şirin kızı

Sevgi, dostluk ve hoşgörünün egemen olması
gereken bir bayram gününde seni babasız, 
babanı senden mahrum bıraktılar.

Mahkeme salonunda babanın seninle 
kucaklaşmasının görüntüleri bile babanın ne
denli barış yanlısı, sevgi dolu bir insan olduğunu
göstermeye yeter.

Osman Kavala gibi bir yurtseveri casuslukla,
hükümeti devirmekle suçlayan yüreği nasırlaş-
mış, vicdanı kararmış kimileri; babanı ve arka-
daşlarını da haksız, hukuksuz bir uygulamayla
cezaevine koydular.

Bu insanlar niye bu kadar acımasız, bu kadar
sevgisiz, insanlıktan bu kadar uzak olabilirler,
bunu şimdi anlayamazsın.

Ama senin gibileri babalarından, annelerin-
den, onları çocuklarından, eşlerinden sevdikle-
rinden ayıranlar bilmeli ki, gün gelecek bu
yaptıklarının hesabını verecekler.

Sevgili Vera,
Bu bayram sabahı, yüreğim seninle çarpıyor.
Babanı ne çok özlediğini tahmin ediyorum.
12 Eylül’de benim kızımı da “baban asker-

lere öğretmenlik yapmaya gitti” diye oyaladılar.
Sonra hüküm giyince Almanya’ya gitti demişler.
Ancak o, ben eve döndüğümde bir kez olsun

ne askerleri sordu ne de Almanya’yı.
O da biliyordu, hissediyordu yaşananları.
Biliyordu; babasının ülkesini, insanları ne çok

sevdiğini.
Bu ülkede tüm insanlar eşit yurttaşlar olarak,

barış içinde, bir arada yaşayabilsinler diye 
mücadele etmişti babası.

Sen de şimdi olmasa da ilerde anlayacaksın
baban ve arkadaşlarının verdikleri onurlu 
mücadeleyi.

Sevgili Vera,
Baban ve arkadaşlarının ne güzel dostları

var, onları her koşulda destekleyen, yanlarında
olan.

Bizler içerdeyken böyle bir dayanışma ve 
destek göremedik ne yazık ki, hatta kimi 
insanlar vebalı gibi uzak durdu bizlerden.

Oysa yüreği senin için çarpan, senin gözlerin-
den akacak iki damla yaş için alanları dolduran,
baban ve arkadaşlarının özgürlüğü için her şeyi
göze alan o kadar çok sevenin var ki!

Yeter ki sen üzülme Vera,
Bu ülkede eninde sonunda zalimler yenilecek,

baban ve arkadaşları, onlar gibi düşünen barış
yanlıları üstün gelecekler bu düzene karşı.

Onlar; çocukları ağlatanlar, yatağa aç gönde-
renler, gençlere kıyan, emekçiyi işsiz, emekliyi yal-
nız bırakanlar, yaptıklarının hesabını verecekler.

Sevgili Vera,
İnan çok sürmeyecek, adalet yerini bulacak,

baban ve arkadaşları, tüm demokrasi mağdur-
ları kısa sürede özgürlüklerine kavuşacaklar.

Sen yine sevinçle sarılacaksın babanın boynuna.
Daha nice bayramlarda, kutlu günlerde ailece

kutlamalar yapacak, dostlarınızla birlikte gü-
neşli, güzel günleri paylaşacaksınız.

Sevgili Vera, güzel kızım;
Biliyorum seni de anneni de babanın dostları

yalnız bırakmıyorlardır.
Sizleri uzaktan takip eden biri olarak bugün

seninle söyleşmek, sana yazmak istedim.
Senin yaşında torunum var.
Babası ODTÜ mezunu ama bu ülkede iş

bulamadığı için şimdi yurt dışında.
Bu sabah onunla görüntülü konuşurken bile

hep sen aklımdaydın.
Haydi bizleri hapsettiniz, cezalandırdınız.
Bu çocukların günahı neydi?
Salt duruşmada bulunmak için yurt dışından

gelenleri bile “ kaçma şüphesi var” gerekçesiyle
tutuklayan, 70 yıllık yaşamında bir ev sahibi
bile olamayan bir mimarı Gezi eylemlerinin 
finansörü diye suçlayan zihniyet yalnızca düşü-
nenlere değil, çocuklarına da düşman.

Ama bugün cezaevlerinde rehin tuttuğunuz
insanların çocukları yarın anneleri, babalarıyla
övünecek, onlardan gururla söz edecekler de
sizin çocuklarınız yaşamları boyunca sizlerden
utanacaklar.

Bu utancı onlara yaşatmaya ne hakkınız var!
Sevgili Vera,
Senin ve cezaevlerindeki tüm insanların ço-

cuklarının özgürce, barış içerisinde kutlayacak-
ları bayramların özlemiyle hepinizi gözlerinden,
anne ve babalarınızın yüreklerin öpüyorum.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda, ülkenin gündemini oluşturan olayların delilleri, biyometrik
yüz tanıma, radyo frekanslı etiketler gibi en üst seviyede güvenlik önlemleriyle korunuyor

Suç eşyaları saklanıyor
Emanet depolarında dikkat çeken il-
ginç suç eşyaları arasında, bir dolmuş
kapısı da yer alıyor. Yaralamalı kaza
davasında suç delili olarak el konulan
dolmuş kapısı, yargılama sonuçlanın-
caya kadar depoda tutuluyor. Aynı de-
poda bir merdiven altı sağlık
kuruluşuna yapılan polis baskınında el
konulan hasta ranzaları da yer alıyor.
Raflarda paslanmış bazı suç eşyaları-
nın ise uzun süredir tamamlanamayan
yargılamalara ait deliller olduğu öğre-
nildi. Son yıllarda yasadışı kumar oy-
natılan iş yerleri ve evlere yapılan
baskınlarda el konulan cihazların bir
depoyu tamamen doldurduğu dikkat
çekiyor. Farklı oyunlar için kullanılan
küçüklü büyüklü kumar aletleri, ema-
net deposunun raflarında tutuluyor.
Yine son yıllarda toplumda artan silah

ilgisinin bir göstergesi de emanet de-
posunda ortaya çıkıyor. Çok sayıda
kurusıkı ve yivsiz silah ile tüfek de raf-
larda ve dolaplarda saklanıyor. Ateşli
silahlar ise Jandarma Komutanlığına
gönderiliyor. 

Maltepe dereleri temizlendi

MaltEpE Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü talebi üzerine İSKİ
Genel Müdürlüğü Kanalizasyon

Dairesi Başkanlığı Asya Kanal İşletme Mü-
dürlüğü tarafından yapılan ‘‘Büyükyalı De-
resi Islah Çalışması'' son hız devam ediyor.
Yaklaşık bir yıldır İSKİ ekipleri tarafından ti-

tizlikle sürdürülen proje, Maltepe sınırla-
rında gerçekleştirilen temizleme çalışmala-
rında sona gelindi. Maltepe genelinde
Kördere 2 Deresi, Küçükyalı Deresi, Cemal-
bey Deresi, Esenyurt Deresi ve Tugay Deresi
ıslah çalışmaları tamamlanan
dereler arasında bulunuyor. Ya-
pılan çalışmalar çerçevesinde
tüm dereler teknik olarak açık
batık kesit ve kapalı kesit dere te-
mizliği şeklinde tanımlı çalışma-
lar olarak sürdürüldü.
Yetkililerden alınan bilgiye göre
ise Büyükyalı Deresi çalışması-
nın iki hafta içerisinde tamam-

lanması bekleniyor. Ve son olarak Karadut
Deresi ıslah çalışmaları ise Ramazan bayra-
mından hemen sonra başlatılarak 10 gün
içerisinde tamamlanması planlanıyor. Böyle-
likle Maltepe'de bulunan tam 7 derenin ta-

mamında atık su, yağmur suyu,
dere temizlik bakım ve onarımı
böylelikle tamamlanmış olacak.
Yüzünü gösteren güneş ile birlikte
ilkbahar ve yaz mevsimine adım
atarken, proje bitiminde ilçedeki
derelerin tamamı atıklardan arın-
dırılarak en önemlisi kötü koku
oluşması engellenmiş olacak.
ÖMER FARUK ARPACIK

Maltepe Belediyesi talebi üzerine İSKİ
Genel Müdürlüğü tarafından gerçek-
leştirilen 'Büyükyalı Deresi Islah Çalış-
ması'nda sona gelindi. Anadolu
yakasının genelinde bir yıldır sürdürü-
len proje çerçevesinde Maltepe sınırla-
rında bulunan derelerin tamamında
temizleme çalışmaları tamamlanıyor

Eyüpsultan Belediyesi, Balkan-
lar’da yaşayan kardeşlerimizin
yanında olmaya, onların

talep ve isteklerini olabildiğince ye-
rine getirerek, mutluluklarını ortak
olmaya devam ediyor Eyüpsultan
Belediyesi bu kez Bosna Hersek'te

çocuklar gülsün diye bir parkın yapımını
gerçekleştirdi. Bosna Hersekli gazeteci ve
yazar Emine Şeçeroviç’in Eyüpsultan Bele-
diye Başkanı Deniz Köken’le iletişime geçe-

rek “Çamil Siyariç” okuluna
çocuk parkı yapılması için
yardım desteğinde bulun-
ması üzerine Başkan Deniz
Köken ve ekibi harekete geçti. 

Eyüpsultan Bakanlar’da!
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OSMAN ATALAY

“ Göçü, bu sorunu ortadan kaldırmak için yasal, dü-
zenli bir süreç haline getirmeliyiz, daha fazla ce-
zalandırmamalıyız“ Jose Serrano (Eski ABD

Temsilciler Meclisi üyesi)
Suriye nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ı mülteci konu-

munda, siyasi çözümsüzlük nedeniyle halk ağır mağduri-
yetler yaşamaya devam etmektedir. Yaşanan iç savaş
nedeniyle yaklaşık 7 milyon Suriyeli ülke içinde yer de-
ğiştirirken, en az 6,6 milyon Suriyeli de başka ülkelere
göç etmek zorunda kalmıştır. Bu durumun psikososyal
etkileri aileleri dağıtmış, neredeyse bütün siviller bu ko-
şullardan bir şekilde etkilenmiştir. Türkiye’de 11 yılını
dolduran Suriyeli sığınmacılara karşı toplumun bir kesi-
minin sağduyu ve hoş görüsünü kaybetmek üzere oldu-
ğunu görüyoruz. Savaşın ilk yıllarında tolere edilen
Suriyeli sığınmacılar, artık ülkelerine geri gönderilmesi
gereken zamanı dolmuş bir göçmen topluluğu olarak gö-
rülüyor. Suriyeli göçmenlerin geri dönüşü her seçim ari-
fesinde muhalefetin iktidara karşı kullandığı en belirgin
siyasal bir argüman haline geldi. Ekonomik kriz, işsizlik
sorunu, elektrik-doğalgaz faturası ve market fiyatlarının
yanında Suriyeli göçmen kavramının altı çizilmektedir.

Suriyeliler sorunu 

Maalesef muhalefet tarafından iktidara karşı her
seçim arifesinde gündeme taşınması tehlikeli bir şekilde
toplumsal alanda kutuplaşmayı ve barışı tehdit eder hale
geliyor.

Yeni bir seçimin arifesinde bir kez daha Türkiye de
Suriyelilerin geri gönderilmesini konuşuyoruz.

Bu sorun Batı ve Türkiye için yorucu bir problem ha-
line gelmiştir. Sorunun en gerçekçi çözümü, BM ve
Uluslararası insan hakları örgütlerinin gözetiminde gü-
venliği garanti altına alınacak şehirlerin oluşturulması
ile sağlanabilir.

Yaklaşık son 8 senedir sığınmacı Suriyeliler, muhalif
siyasi partilerin yöneticileri ve tabanı tarafından artık
istenmeyen yabancı bir topluluk olarak görülmektedir.

Türkiye’de bulunan 4 -5 milyon Suriyelinin vatandaş-
lık sorunu ayrı bir tartışma konusudur.

Resmî açıklamalara göre; 2021 sonu itibarıyla geçici
statü ile Türkiye'ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı
192 bindir. Bunların çoğu Suriyeli iş insanları, zanaat-
kârlar, öğretim üyeleri, doktor ve mühendislerden oluş-
maktadır.

Son 5 yıldır özellikle Afrika, Afganistan, Pakistan,
Irak, Libya, Mısır, Yemen, Orta Asya, Ukrayna ve Rusya
üzerinden gelen sayıları yüzbinler ile ifade edilen ciddi
bir yabancı göç dalgası ile karşı karşıya olduğumuz bir
gerçek.

Yabancı karşıtlığı doğal olarak en fazla nüfusa sahip
Suriyeliler üzerinden gündeme gelmektedir.

Geri dönüş planı

Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan
“onurlu ve gönüllü bir geri dönüş planı”ndan ve onların
güvenli bölgelere gönderilmesi için çalışmalar yapıldı-
ğından bahsetti.

MHP genel başkanı Bahçeli ise;  “Düzensiz göç adı
konmamış bir istiladır. Yakalananlar derhal ülkelerine
gönderilmelidir. Suriyeli sığınmacıların ülkelerinden ko-
puşlarını sağlayan ağır şartlar ortadan kalkar kalkmaz
ülkelerine gönderilmeleri şaşmaz talebimizdir. Misafirli-
ğin süresi sınırlıdır. Demografik istikbalimizi düşünmek
zorundayız. Suriyeli sığınmacıları bahane eden görevli
provokatörler devrededir. Oyun sinsidir, oyun tehlikelidir.

Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunuyorken

asayişi kim bozuyorsa gözünün yaşına bakılmadan sınır
dışı edilmelidir.”

Sözleri ile, ilk kez Cumhur İttifakı Suriyeli göçmen
sorunu ile ilgili net bir geri dönüş planı açıklamasında
bulunmuş oldu.

Şimdi en çok merak edilen konu bu geri dönüşün
nasıl bir politika çerçevesinde gerçekleşeceğidir.

“iç savaş ve çatışmanın taraflarından hangisinin
kontrolünde olduğuna bakılmaksızın Suriye şu anda ül-
kede yaşayan ve geri gönderilecek tüm insanlar için ha-
yati tehlike arz eden ve can güvenliği açısından ciddi
riskler barındıran bir ülke konumundadır.

Dolayısıyla mülteci olarak Avrupa ülkelerinde yaşa-
yan Suriye vatandaşlarının Esed hükümeti kontrolünde
bulunan ve güvenli olduğu iddia edilen Şam ve diğer şe-
hirlere gönderilmeleri, gönderen ülkelere hem 1951 ta-
rihli Mültecilerin Hukuki statüsüne dair Cenevre
Sözleşmesi kapsamında hem de Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi kapsamında sorumluluk yükleyecektir.

Bugüne kadar 490 binin üzerindeki Suriyeli güvenli
hale getirilen sınır bölgelerine geri döndüler, bundan
sonra da ilk sırada ekonomik durumu iyi olmayan insan-
lar mecbur olarak dönmeye devam edecekler. 

Suriye sınır bölgesinde 1,5 milyon insan hala çadır-
larda yaşamını sürdürürken son 4 yıl yapımına hız veri-
len briket evlerde yaşamını sürdüren 2 milyon insanın
barınma ve gıda ihtiyaçlarının hala sivil toplum tarafın-
dan karşılanıyor olması ayrı bir sorun.

Geri dönüşün cazip hale getirilmesi için sınır bölgele-
rinde prefabrik dışındaki şehirlerin güvenlikli alana dö-
nüşümü için uluslararası mekanizmaların harekete
geçirilmesi gerekiyor.

Bölge insanının günlük yaşamını sürdürecek tarım,
hayvancılık ve ticaret ortamının desteklenmesi çok
önem taşıyor.

Devletin geri dönüş programı çerçevesinde Suriye
sınır bölgesinde sivil toplum kuruluşlarımızın da katkı-
ları ile gerçekleştirilen briket evler sadece barınma pro-
jesi olarak yeterli görülmüyor. Sadece dar alandaki sınır
bölgesinin yüzbinlerle göçmenin barınmasına elverişli ol-
madığı biliniyor.

Geri dönüşün alt yapısının 
ciddi maliyetleri olacaktır

Suriyeli göçmenlerin geri gönderilmesi konusunu öte-
den beri savunan CHP’nin soruna gerçekçi bir katkı
sunması gerekiyor.

Şam rejiminin Suriye halkına karşı sorumlu olduğu
güvenlik ve insan hakları sorununun garantörlüğünü kim
ve nasıl sağlayacaktır.

Suriyeli göçmenlerin maddi-manevi işgal, gasp ve tah-
rip edilmiş varlıklarının iadesi için küresel hukuk mücade-
lesinin Şam hükümetine karşı verilmesi gerekiyor.

Halep, Hama, Humus, Şam da güvenlik endişesi ile
evini toprağını terk etmiş milyonları bu şehirlere nasıl
geri göndereceğiz. Burada uluslararası yaptırımın Şam
rejimi üzerindeki rolü baskısı olmadan geri dönüş çok
zor olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanının onurlu geri dönüş ilkesinin
yürürlüğe girmesi için Uluslararası mekanizmalarca
Şam-Beşar yönetiminin üstleneceği rolün belirlenmesi
gerekiyor.

Suriyeli göçmenler sorunu sadece Türkiye’nin değil
Avrupa, Lübnan, Ürdün, Mısır, Irak, Libya ülkelerinin
de kronikleşmiş bir sorunudur.

Bu konuda Danimarka ve Almanya Suriyeli mülteci-
leri geri gönderme kararı, Suriye topraklarının terörizm
faaliyetlerinden arındırıldığı ve artık güvenli olduğu tezi
üzerine gerçekleştirilmiştir.

Bu yazı https://www.sde.org.tr sitesinden alınmıştır. 

GÖÇMENLERİN ONURLU DÖNÜŞÜ
ULUSLARARASI TOPLUMUN ROLÜ

TÜRKİYE’NİN 
GÖÇMEN SORUNU 

SURİYELİLER İLE
SINIRLI DEĞİL

OYUN 
SİNSİDİR

OYUN
TEHLİKELİDİR!

Türkiye'ye girmek isteyen yaklaşık 2,5 mi-
lyon kaçak göçmen engellenmiş. Türkiye'de
mükerrerler hariç 1 milyon 100 bini aşkın
kaçak göçmen yakalanmış. 330 bine yakın
kaçak göçmen buradaki geri gönderme
merkezlerinde uluslararası anlaşmalar ve ku-
rallar çerçevesinde ülkelerine geri
gönderilmiş. Yaklaşık 700 bine yakın kaçak
göçmen ise son 5 yılda Türkiye'den Avrupa'ya
geçmeyi başarmış.

Sığınmacı, göçmen ve mülteci
politikalarımızda yetersizlik ve hukuki alanda
birikmiş, çözüm bekleyen sorunlarımızın
varlığını inkâr edemeyiz.

Fakat bu sorunun siyasal cephede
toplumun, sokağın öfke ve duygusallığına in-
dirgenmesi kontrol dışı önü alınamaz tra-
jedilere sebep olabilir.

Suriye’nin tamamı dikkate alındığında,
ülkedeki mevcut siyasi, sosyal ve ekonomik
koşulların onurlu bir yaşam için uygun
olmadığı görülmektedir.

Türkiye’nin kontrolündeki bölgeler dışında
kalan Suriye şehirlerinde can güvenliği halen
yoktur. Mevcut durum savaştan canını kurtar-
maya çalışan siviller açısından bu bölgelerin
tehlikeli statüsünü değiştirmemiştir.

Türkiye’nin göçmenler ile ilgili sorunlarına,
tüm bakanlıkların çatısı altında ortak bir
eğitim, kültür, ekonomi, ticaret, sanat
politikaları çerçevesinde hızlandırılmış uyum
ve entegrasyon politikalarına ihtiyacı var.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onurlu ve
gönüllü geri dönüş fikrinin hayata geçirilmesi
kısa orta vadeli bir gereklilik haline geldiğini
görmek gerekiyor.

Suriye göçmenleri sadece Türkiye
değil tüm batı ve bölge ülkeleri için
artık çözülmesi acil bir durum
olarak görülmeye başlandı.

Rusya’nın Ukrayna’daki askeri
başarısızlığı kısa sürede topar-
lanacak gibi görülmüyor.

Rusya’nın Suriye rejimini ayakta
tutan dinamikleri ciddi bir zafiyet
sürecine girebilir,

Hafta sonu Türkiye’nin "Rusya'nın
askeri uçaklarına, hatta sivil
Suriye'ye giden uçaklarına hava
sahasını kapatması” yeni bir sürecin
işaretleridir.

NATO, AB ve ABD’nin Rusya üz-
erindeki uygulamaya koyduğu
yaptırımların Suriye de yansımaları
da olacak gibi görünüyor.

Suriyeli göçmenlerin ülkelerine
gönüllü dönüşü ne zaman mümkün
olacak sorusu önümüzdeki günler
daha çok konuşulacak gibi.

Bu dönüşün Şam rejiminin
karşılaşacağı uluslararası baskılar
çerçevesinde gerçekleşme ihtima-
linin yüksek olduğu yeni bir sürece
evrilmeye başladığını görebiliriz.

Son söz olarak MHP genel
Başkanı sayın Devlet Bahçeli’nin
“Suriyeli sığınmacıları bahane eden
görevli provokatörler devrededir.
Oyun sinsidir, oyun tehlikelidir.”
sözünün altını çizmek gerekiyor.
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E konomi kurmayları gözlerindeki ışıl-
tıyla işlerin yolunda olduğunu iddia
etse de bence işler ters gitmeye devam

ediyor. Mübarek Ramazan ayının ardından
gelen Bayram'da "Bayram gibi bayram" olmak-
tan çok uzata kaldı. Bunun başlıca nedeni ise
ekonomik çöküntü oldu. Elektrik, doğalgaz, tüp
parası bulamayan tenceresini kaynatacak aşı
çöpten toplayan milyonlar "Bayram gelmiş ne-
yime" diyor.

Yaşamaktan utanır olduk

AKP iktidarı öyle bir geçim derdine düşürdü
ki yaşlılarımız büyük usta Attila İlhan’ın dediği
gibi ‘Yaşayıp durmaktan gizlice utanır oldular’
İktidarın onlara bugün reva gördüğü emekli ay-
lığı 2 bin 500 lira, yaşlılık aylığının ise bin 84 lira
oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın son
verilerine göre, 836 bin 665 vatandaşımız aylık
bin 84 lira ile yaşamak zorunda kalıyor. Her ne
kadar ismi aylık olsa da, yaşlılık aylığı aslında
bugün tam da bir fakirlik yardımına dönüşmüş
durumda. Yaşlılarımıza diyorsunuz ki insanca
yaşamak sana haram. Torununa hediye almak,
bayramda harçlık vermek sana lüks.Dünyada
muhtaç vatandaşlarıyla ve verdiği açlık sınırının
altındaki yaşlılık maaşıyla övünen tek iktidarı
AKP'dir. “Akmasa da damlar diye oyalanan,
‘Allah devletimize zeval vermesin’ diye ihtiyaçları
geçiştirilen, 65 yaş üstüne damlaya damlaya göl
olmuyor, dert oluyor.

Urfalı Cemil Cankat'ın sözlerini yazdığı türkü-
deki gibi dert akıyor yüreğimizden. Cankat ne
demişti; "Bayram gelmiş neyime anam anam ga-
ribem, an damlar yüreğime anam anam gari-
bem,Yaralarım sızlıyor anam anam
garibem.ülmek (Doktor) benim neyime anam
anam garibem" Acı ama gerçek hepimizi hali
budur DOSTLAR.

Uçacağız derken çakıldık

Uçacağız, şahlanacağız. Aya çıkacağız derken,
20 yılda gele gele vatandaşlığını parayla satan
satış masraflarınıda halka kitleyen ülke haline
geldik. Türk vatandaşları aç ,çaresiz  ama geçen-
lerde Kızılay 13 tır dolusu gıdayı Suriyelilere da-
ğıtıyor. Ekonomimiz; ise ayrı bir alem;
zenginlerin kur korumalı mevduat hesabı sahip-
lerinin 40.000.000.000 liralık faiz zararını ödeye-
cek kadar güçlü. Emeklilere bin lira bayram
ikramiyesi zammı veremeyecek kadar zayıf.
Bakın bu ülkede Merkez Bankası verilerine göre
ülke genelinde evlerin metre kare fiyatı 8 bin 640
liraya yükselmiş durumda. Yani bir asgari ücret
ile yarım metre kare etmiyor. AKP insanların ba-
rınma hakkını dahi elinden almış durumda. Tür-
kiye konut fiyatlarında açık ara Avrupa birincisi
oldu. Avrupa bölgesinde yıllık konut ve kira fiyat-
ları artışı yüzde 10 olurken, Komşu Bulgaris-
tan’da yüzde 9, bizi kıskanan Almanya’da yüzde
12, Hasedinden çatlayan Fransa’da yüzde 7.
Türkiye’deki yıllık artış yüzde 59 seviyesinde.
Türkiye hem açlık sorunu hem de barınma so-
runu ile karşı karşıya. İlerleyen günlerde nasıl
açlık ve kıtlıkla karşılaşma ihtimalimiz var ise;
Artık ev bulamayan, sokaklarda yaşamak zo-
runda kalan vatandaşlarımızı da ne yazık ki
görme ihtimalimiz var.”

Ne söyledilerse tersini yaptılar

“Önce ‘asgari ücreti artıracağız’ de-

diler, Erdoğan ‘öyle bir şey gündemde yok’ dedi.
‘Emekliye zam vereceğiz’ dediler, sonra ondan
da vazgeçtiler. En son ‘EYT için çalışıyoruz’
deyip sonra ‘gündemimizde böyle bir şey yok’
dediler. Bayram ikramiyesi CHP sayesinde 1000
TL olarak verilmeye başlandı. Üç yılda 100 TL
zam yaptılar. 100 TL beş litre yağ etmiyor. Her
şey ateş pahası, zam gelmeyen bir şey kalmamış.
Tek zam gelmeyen emeklinin bayram ikramiyesi.
8 milyon emekli asgari ücretin altında maaş alı-
yor. 600-700 TL maaş alan 4 milyon dul ve
yetim var.

Akıl tutulması yaşıyoruz

Ayda 280 bin abonenin elektriği kesilen ül-
kemde yılda 4 milyon hane elektriksiz, Belediye-
ler ekmek kuponu dağıtıyor, Ayçiçek yağı almak
tamamen lüks Çıkma sebze, boş tost, boş bak-
lava, boş cüzdan. Amma KDV yi düşürerek eko-
nomiyi düzeltebileceğini zanneden acizlik
egemen şu anda.Son 70 yıldır ülkeyi sağ iktidar-
lar: Menderes, Demirel, Çiller, Özal ve Erdoğan
yönetti. Ama her şeyin sorumlusu CHP. 70 yıldır
sağ partileri seçip sola kızıyorlar. Tam bir akıl tu-
tulması.. Birde şu var DOSTLAR!. Bunlar gari-
banın evine yer sofrasında iftara gidiyor amma
zengine sarayda altın varaklı masada iftar veri-
yor.Bu ne yaman çelişki. Pek fırsat olmamıştı yeri
gelmişken Beştepe'de yandaş sanatçılara verilen
ve epey söz ettiren İftar yemeğine de değinmek
isterim.

Öncelikle  demagojiye kaçmadan Erdoğan'ın
iftar sofrasına katılan sanatçılara "İçiniz rahat mı
idi" diye sormak isterim. Nedeni ise "Müzik ya-
sağı". Bu sürfeçte yüzden fazla müzisyen intihar
etti, binlercesi enstrümanını sattı. Hiç mi içileri
yanmadı bu sanatçıların. Halk simide talim ede-
cek ki Lale Devri sanatçıları manda yoğurduyla
iftar açabilsin öyle mi DOSTLAR!

İftar da yok yoktu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Saray’da düzen-
lediği iftar yemeğine katılan sanatçıları tek tek sı-
ralayalım bakalım kim kimde ne kadarmış. Onlar
bizde ne kadar ediyor görelim. Kimler yoktu ki
bu etkinlikte. Kendisi her fırsatta ne kadar özgür
olduğumuzu anlatırken damadı ihalelere doya-
mayan Hülya Koçyiğit, simitin bile 4 lira oldu-
ğundan bihaber ‘gerekirse simit yeriz’ diye
oturduğu malikaneden halka akıl vermeyi ihmal
etmeyen Hülya Avşar, Tayyip Erdoğan sevgisini
anlatmaya ara verdiği nadir anlarda kadın şarkı-
cılara edep dersi vermeye kalkan Orhan Gence-
bay, pandemide müzisyenler çaresizlikten intihar
ederken, bilmiyoruz kaç milyon lira harcayıp bin
kişinin izlemediği konserlerde ağırladıkları birta-
kım şarkıcılar. Sinema televizyon emekçilerinin
değil ama patronlarının örgütünün yani Yapım-
cılar Derneği’nin Kurucu Başkanı Birol Güven.
Tescilli kadın düşmanı, bütün yandaşlığına rağ-
men AKP’de aday adaylığından öteye gideme-
yen İbrahim Tatlıses ve daha niceleri bir aradaydı
bu iftarda. Evet Hülya Avşar’ın da salık verdiği
üzere halk simite talim edecek ki Lale Devri’nin
makbul sanatçıları saraylarda şatafat içinde ağır-
lanabilsinler, ejder meyveli smoothielerini içebil-
sinler, kestane ballı manda yoğurdu ve hurmayla
günü tamamlayabilsinler.

Soralım bakalım

Acaba hiç biriniz kültür sanat emekçilerinin
gerçek dertlerini anlattınız
mı? Kapanan
sah-

nelerin, ödenemez hale gelen faturaların hesabını
sordunuz mu? Sanatçıların sosyal medya hesap-
ları üzerinden tutulan kara listeleri, sözleşmelere
eklenen ‘vallahi siyasi yorum yapmayacağım’
maddelerini konuşanınız oldu mu? Mahkeme
kapılarında süründürülen Metin Akpınar için,
Genco Erkal için bir küçük sitem etmeye cesaret
edeniniz oldu mu? Sahi merak ediyorum bu is-
minin başında müzisyen sıfatı taşıyanlar hiç mi
utanmadılar sanatlarını yasaklayanın sofrasına
oturmaya?  Yüzden fazla müzisyen intihar etti,
binlercesi enstrümanını sattı, müzisyenliği bırak-
mak zorunda kaldı. Hiç mi içiniz yanmıyor?.
Şimdi artık sahiden aklı başında bir cevap istiyo-
ruz. Bunu bilmek bu sektörde çalışan emekçilerin
hakkı. Aylardır soruyoruz; Maskeler bile çıktı
madem, müzik hala niye yasak?

Açlık sınırında büyük artış

Şimdi yeniden dönelim esas gündem mutfağa
çatrşıya pazara. DOSTLAR ! Türk-İş verilerine
göre, Nisan ayında açlık sınırı asgari ücretin
1070 TL üzerine çıkarak 5 bin 323 TL'ye yük-
seldi. Yoksulluk sınırı ise 17 bin 340 TL'ye ulaştı.
Türk-İş ayrıca, bayramdan sonra ekmek, et ve
süt fiyatlarında yeni zamlar olabileceğine işaret
etti.Hadi bakalım yani tam anlamıyla "Bayram
gelmiş neyinme kan damlar yüreğime " durumu.
Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli
beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda
harcaması tutarı (açlık sınırı) 5 bin 323,64 TL'ye
çıktı. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elek-
trik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri
ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık har-
camalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 17
bin 340,47 TL'ye yükseldi.

Asgar, ücret pul oldu

Yılın ikinci ayında asgari ücretin 300 TL üze-
rine çıkarak 4 bin 552 TL’ye yükselen açlık sınırı,
mart ayında 4 bin 928 TL’yi aşmıştı. Yoksulluk sı-
nırı ise mart ayında 16 bin 52 TL idi.Buna göre
yılın dördüncü ayında açlık sınırı, 2022 asgari üc-
retinin 1070 TL üzerine çıktı.Türk-İş’ten yapılan
ı açıklamada, mutfak enflasyonundaki artışın ni-
sanda aylık yüzde 8,02 olduğu, son 12 aylık artı-
şın ise yüzde 85,02 olduğu belirtildi. Açıklamada,
bir ayda ortalama olarak süt fiyatlarının yüzde
21, peynirin yüzde 18, yoğurdun yüzde 23 zam-
landığı belirtildi. Buna göre:Maliyet artışlarıyla
birlikte süt ve süt ürünleri fiyatlarının yaz ayla-
rında artmaya devam edeceğine işaret edildi.

Et ve balık hayal 

Nisan ayında dana, kuzu, tavuk ve balıketinin
hepsinde fiyat artışları yaşandsı.Balık sezonu ka-

panırken en ucuz balık hamsi 45 TL

oldu. Tavuğun kg fiyatı 40
TL'yi buldu. Kuru fasulye ve
kırmızı mercimek
fiyatı artarken
nohut ve yeşil
mercimeğin fiyatı
değişmedi. Yağlı
tohumlar zamla-
nırken en çok
artış ortalama
yüzde 23'le yer
fıstığında oldu

Sebze
meyve taneyle

Ekmek ve ta-
hıllar grubunda
ise, il ve ilçe bele-
diyelerinden bazı-
larının alım gücü
düşen yurttaş için
ekmekte indirim
sağlayan kupon dağıt-
maya başladıkları belir-
tildi. Görece uygun
maliyetle karın doyurmak
için tercih edilen karbon-
hidrat kaynağı makarna,
pirinç, bulgur ile un ve
irmik fiyatlarının tamamı
yükseldi.. Taze sebze-
meyve grubunda ise,
sabit gelirli tüketicilerin
artık taneyle meyve-sebze
almaya başladığı belirtildi.
Pazarcı  esnafı da müşte-
riyi markete kaybetmemek
için banka komisyonuna
rağmen POS cihazına geçti..
Martın son haftası Toprak
Mahsulleri Ofisi (TMO), sa-
nayicilere sattığı buğdaya
yüzde 22 oranında zam yaptı.
Bu nedenle buğday içeren gıda
ürünlerine de, tüketiciye yansıya-
cak şekilde ramazan bayramı
sonrasında bir zam yapılması du-
rumu ortaya çıktı.

Son söz: 
"Eğer bir millet, iktidarda bulunan

kişilerin , onurdan, ahlaktan yoksun dav-
ranışlarını yalnızca kendi siyasi görüşün-
den olduğu için görmezden geliyorsa, o
millet erdemini yitirmiştir. Erdemini yitiren
millet, bir gün vatanını yitirir!" 

Niccolò Machiavelli
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ZAMLAR MiLLETi EVDE BIRAKTI
Eskiden otobüsler 1 hafta boyunca dolardı, yer bulun-

mazdı, ilave seferler açılırdı ama şu anda öyle bir durum
yok. İnsanlar memleketlerine tatile giderlerdi, tatil yerle-
rine giderlerdi şu anda çok az bir talep var. Bu kadar sıkın-
tılı bir bayramı ilk defa yaşıanıyor. Otobüsler parklarda

yatıyor, ilave sefer açma durumu ise çok zor. Otobüs bi-
letlerine 3 ayda yüzde 80 zam: Uçak biletlerini sol-

ladı..Geçen yıl bayram öncesi yüzde 80'i satılan otobüs bi-
letlerinin bu yıl yüzde 20'si ancak satılabildi. Tüm Otobüs-
çüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, son 3 ayda
yüzde 80 zamlanan otobüs biletlerinin uçak biletlerini sol-
ladığını, fiyatların geldiği seviyeden dolayı yolcu buluna-
madığını söyledi. Otogarda vatandaşlar bilet fiyatlarından
şikayetçi olurken, Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF)
Başkanı Mustafa Yıldırım ise geçen bayramlara kıyasla
bu bayram öncesinde fiyatlardan dolayı sıkıntılı bir süreç
geçirdiklerini söyledi. Yıldırım, fiyatların geldiği seviyeden
dolayı önceki bayramlara kıyasla şehirlerarası yolcu sayı-
larının 3’te 2 oranında azaldığını söyledi. Yıldırım, “Bazı
hatlarda uçak bileti fiyatları otobüsten daha ucuz. Genel
olarak da otobüs biletleriyle uçak biletlerinin fiyatı birbi-
rine çok yaklaştı. Vatandaş birinci tercihini uçaktan yana
kullanıyor” dedi.

Otobüs bileti fiyatlarında son 3 ayda yüzde 80 bir artı-
şın olduğunu belirten Yıldırım, “Yaklaşık 500 kilometrede
300-350 lira, bin kilometrede 450-500 lira arasında fiyat-
lar. Bazı hatlarda uçak otobüsten daha ucuz” dedi.Otobüs
biletlerine yapılan zamların maliyetlerindeki artışa yetme-
diğini savunan Yıldırım, “Bu bile kurtarmıyor çünkü bura-
dan bin kilometrelik bir mesafeye gidiş dönüşte yaklaşık
15 bin liralık sadece yakıt masrafı var. Bir otobüse en az
35-40 kişi koymadıktan sonra para kazanma şansımız
yok” diye konuştu.

DAMLAYA DAMLAYA
DERT OLUYOR!

BiN LiRA DELi 
DUMRUL PARASI

Özellikle İstanbul-İzmir hattı Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan
Selim Köprüsü ve otoyol paraları girdiğinde sadece 1000 lira oto-
yol ve köprülere para ödüeniyor.Akaryakıt ve diğer maliyetleri üze-
rine koyduğunuzda Ege yolunda para kazanılması imkansız gibi
görünüyor.  Mazot zammı en çok bizim otobüsçüleri etkiledi. Vatan-
daşın geliri düştükçe seyahat harcaması da azalıyor.

Türk milleti gezmeyi sever ama mazot zammı ve bilet fiyatların-
dan dolayı seyahate çıkan da pek olmuyor. Akaryakıt zammından
sonra müşteri de azalınca araçlarımız sefere çıkamıyor Bir araç
dolu gider dolu gelirse maliyeti karşılar. Bilet satışları ve maliyet-
leri konusunda yazın 2 binin üzerine çıkardı. Dini bayramlarda ve
yılbaşı ve ara tatillerde 2 bin 700, 2 bin 800 rakamlarını bulu-
nurdu. Ve işletmeciler bakanlığa rica eder, 'Bize ek sefer izin
belgesi verin' derlerdi. Buna şu an ihtiyaç yok. Çünkü bilet sa-
tışı yok. Vatandaşta para yok ki seyahat etsin. Eskiden vatan-
daş memleketine senede 5-6 sefer giderken şimdi bir sefer
2 sefer zorla gidiyor. Çünkü yollar çok pahalı otobüs bileti
pahalı. Yolda da adam bir yemek yerse bir tabak çorba

tesislerde 25 lira. Bu şimdi Anadolu'ya giden adam kış
yiyeceğini getirirdi. Kavurmasını, bulgurunu, pirincini,

Karadeniz'den fındığını, çayını, Ege'den ayrı bir yeşil-
liğini getirirlerdi. Bugün otobüslerin bagajı bomboş.

Çünkü koltuklar da boş. Adamın alım gücü yok ki
adam memleketine gittiği zaman babasının, an-

nesinin, kayınpederin, dedesinin zaten gücü
de yok. Çünkü üretim de yok.
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altay’da yaprak
dökümü sürüyor

Spor ToTo Süper Lig'de bugün Gaziantep FK'nın saat
20.00'de evinde oynayacağı Yukatel Kayserispor maçından
puan çıkarması halinde pazar günü GZT Giresunspor
maçına bile çıkmadan küme düşmesi kesinleşecek Altay'da
futbolcu ayrılıklarına yenileri ekleniyor. Siyah-beyazlılarda
geçen hafta sözleşmesini tek taraflı fesheden Marco Pai-
xao ve Karamoko Bamba'nın ardından transfer taksitleri
ödenmeyen Şilili Cesar Pinares ve Polonyalı kaleci Ma-
teusz Lis de takımdan ayrıldı. Doktor raporu alan Pina-
res ve Lis'in ülkelerine döndükleri belirtildi. Altay
paraları yatırılmayan yabancı oyuncularına 15 gün içe-
risinde ödeme yapmazsa futbolcular serbest kalma
hakkı kazanacak. İzmir temsilcisinde alacakları için
kulübe ihtarname gönderen Şilili sol kanat Martin

Rodriguez ise antrenmanlara katılıyor.
Kulağı yarın Gaziantep'te olacak Al-

tay'da pazar günü Giresunspor
maçında sakat Özgür ve Deniz
ile kadro dışı kalan Murat da
forma giyemeyecek.

Bahçeşehir’in

öyküsü
FIBA Europe Cup'ta şampiyon olan Bahçeşehir 
Koleji'nde genel menajer Alpaslan Aydın, oyunculardan
Kartal Özmızrak ve Hadi Özdemir, Demirören Haber
Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu

L igi ilk 6 içinde bitirmek istediklerine dikkat
çeken Aydın, şöyle konuştu: "Ligde 1 maçımız
kaldı. İlk 6'da bitirme hedefimiz var. Maçımızı

kazansak da tam olarak bize bağlı değil. Daha sonra-
sında gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Bunun ya-
nında ilk 6'da bitirirsek Şampiyonlar Ligi'ne kalıyoruz.
Orada da hedefimiz yeni bir kupayı Türkiye'ye getir-
mek." 2, 3 yıl içinde altyapıdan önemli isimler çıkarta-
caklarının altını çizen Aydın, "Altyapı bizim için çok
önemli ve değerli. Oyuncu çıkarmak, amaçlarımızdan
bir tanesi bu. Ancak bunun yanında altyapıdaki arka-
daşların doğru insan, doğru birey yetiştirmeleri de
bizim için çok önemli. Başkanımıza da söz verdik. 2, 3
yıl içinde inşallah alt yapıdan çok önemli çocuklar çı-
kacak. Sadece bize değil, Türkiye'deki tüm takımlara.
Belki Avrupa'ya belki de NBA'e oyuncu vereceğimizi
düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Güzel bir tesis inşa edeceğiz

Tesis konusunda da arayışların devam ettiğini belirten
Genel Menajer Alpaslan Aydın, şu ifadeleri kullandı:
"Tesis hedefimiz her zaman var. 3, 4 yıldır devamlı bu
işin üstüne gidiyoruz. Salon için yer lazım. Bu yerin
şehrin içinde bir yer olması lazım. Böyle bir imkan
bulmaya çalışıyoruz. Başkanımız, bakanlarla konuşu-
yor. Spor bakanımızla konuşuyor. Böyle bir imkan de-
vamlı araştırılıyor. Bulunduğu zaman güzel bir tesis
inşa edeceğiz. Bir projemiz var. Basketbolun ilerle-
mesi için tesis şart."

Bir tık ileriye gitmeliyiz

Gelecek sezon bir seviye daha ileri gitmek istediklerini
söyleyen Aydın, "Hedefimiz gelecek sezon daha iyi
gitmek. Bir yapı, bir kök oluşturduk artık. Bir kupa ge-
tirdik Türkiye'ye. Hatalarımız, eksiklerimiz tabii ki
vardı. Biz bunları gözlemliyoruz. Şimdi hep beraber
oturup, konuşacağız. Bu eksikleri tamamlayıp, bir tık
daha ileriye gitmemiz lazım. Bu sene Süper Lig'de
olacağımız yerden bir seviye daha ileri gidip, Şampi-
yonlar Ligi'ne de gidersek o kupayı Türkiye'ye getir-
mek istiyoruz" dedi.

Yaşadıklarımız için sevinçliyiz

Büyük bir başarı yakaladıklarına dikkat çeken Kartal
Özmızrak, "Bahçeşehir'in ligdeki 4'üncü senesi. 4'üncü
senemizde Avrupa'da bu kupayı aldık. Gerçekten
büyük başarı. Ülkemize bu başarıyı yaşattığımız için
çok sevinçliyiz. Biz aslında hiç kırılmadık. Birçok sa-
katlık yaşadık. Gelenler ve gidenler oldu.  Bizim için
kırılma anı dediğimiz de bizim hiç dağılmamız oldu.
Bu turnuvada finale çıkıp, bu başarıyı yakalamamız-
daki önemli nokta buydu" diye konuştu.

Ömür boyu hatırlanacak bir şey

Avrupa Kupası yarı finalinde iç sahada kazanılan Lei-
den Basketball maçında 24 sayıyla Avrupa'daki kari-
yer rekorunu kıran Özmırak, takım olarak kazanmanın
daha önemli olduğunu söyledi. Özmızrak, "Avrupa'daki
kariyer rekorumdu. Maçlarda kimin öne çıktığının çok
fazla önemi yok. Bir maç ben çıkıyorum, diğer maçta
başka bir isim çıkıyor. Önemli olan galip gelebilmek.
Ancak tabii ki takımın önemli maçlarından bir tane-
sinde öyle bir performans sergileyip, galibiyete kat-
kıda bulunmak benim için çok önemli ve ömrüm
boyunca hatırlanacak bir şeydi. O yüzden çok sevinçli-
yim" ifadelerini kullandı.

Hedefler benim için önemli

Daha önce Beşiktaş ve Darüşşafaka ile de Avrupa'da
kupalar kazanan Kartal Özmızrak, "Bu tabii ki mutlu
edici bir şey. Ayıca bu konuda şansı olduğumu söyle-
yebilirim. Şanstan ziyade, ben bir takıma gitmeden ta-
kımın vizyonu, hedefleri benim için çok önemli oluyor.

Bahçeşehir'de bu konuda çok vizyoner bir kulüp.
Zaten bu sezon anlaşmayı yapmadan önce hedefleri-
miz hakkında konuşurken, kupayı almayı hedeflediği-
mizi söyledik. Çok şükür ki bunu da başardık" şeklinde
konuştu.

Ailemden uzak olmak zor

Geçtiğimiz sezonu İspanya Ligi'nde geçiren ve bu
sezon Türkiye'ye geri dönen Özmızrak, babasının sağ-
lık sorunları nedeniyle ailesinden uzak kalmasının
kendisine iyi gelmediğini söyledi. 26 yaşındaki bas-
ketbolcu, "Kariyer planlamamda yurt dışı bir daha olur
mu bilmiyorum. Çünkü, yurt dışında ailemden uzak
kalmak beni biraz etkiledi. Babamın da sağlık sorun-
ları olunca.  Ancak tabii ki hayat bu ne getireceği belli
olmaz. Yurt dışında oynamak basketbol ve kariyer açı-
sından benim için güzel bir deneyimdi. Ama dediğim
gibi ailemden uzak olmak çok da iyi gelmedi. Şu anda
burada keyfim çok yerinde. Başarılar da geliyor. İnşal-
lah böyle devam ederiz" dedi.

Kolay lokma olmayacağız

Sezona başlarken iki hedeflerinin olduğunu dile geti-
ren Kartal Özmızrak, sözlerini şöyle noktaladı:"Biz se-
zona başlarken iki hedefimiz vardı. İlki Avrupa
Kupası'nı almak, ikincisi ise ligi ilk 6 içinde bitirmekti.
İlk hedefimizi gerçekleştirdik. İkinci hedefimiz için de
doğru yolda ilerliyoruz. Son maçımızı kazanarak, ligi
6'ncı sırada bitirmek için elimizden gelenin en iyisini
yapmak istiyoruz. Bu diğer maçlara da bağlı. 6'ncı sı-
rada bitirebilirsek, yarı final için de ciddi bir şansımı-
zın olduğunu düşünüyorum. Şu an bizi iyi bir ritim
yakaladık. Eğer 6'da bitirirsek ciddi bir şansımız oldu-
ğunu düşünüyorum. Orada da kolay lokma 
olmayacağız."

Başarı bizi mutlu ediyor

Kariyerinde ilk kez Avrupa'da şampiyonluk yaşadığını
ifade eden Hadi Özdemir, "Çok mutlu olduk. Türkiye'ye
böyle bir başarıyı getirmek, bu işin bir parçası olmak,
bu hikayede bir figüran olmak insanı mutlu ediyor.
Daha önce yaşadığım bir tecrübe değil. 21 senedir
basketbol oynuyorum ama ilk defa böyle bir şey oldu.
Daha önce 8 tane kupam var ama Avrupa şampiyon-
luğu gibi bir şey yoktu. Ayrı bir keyfi, zevki var. Gece
uyuyamıyorsun, hep aklında. Onun için çok mutluyuz"
şeklinde konuştu. Bahçeşehir'in Türk basketboluna
büyük katkılar sağlayacağını belirten Özdemir, sözle-
rini şöyle sürdürdü: "Bahçeşehir Türk basketboluna
inanılmaz faydalı olacak. Çünkü; inanılmaz bir sporcu,
öğrenci potansiyeli var. Bu çocuklara iyi örnek olabilir-
sek, bu çocuklar sporun bir parçası olacak, sadece
basketbol da şart değil. Güzel bir eğitim alıyorlar. Bu
şekilde her şeye faydası olacak. O yüzden Bahçeşehir
çok faydalı olacak."

En iyisini yapmak istiyoruz

Ligdeki hedefler hakkında da konuşan Hadi Özdemir,
"Ligde 1 maçımız daha var. İyi bir yerde bitirebilirsek,
ilerlemek istiyoruz. Avrupa Kupası ile beraber moral
de bulduk. İyi bir şekilde sezonu sonuçlandırmak isti-
yoruz. Hayırlısı olsun" diye konuştu. Bahçeşehir Koleji
Genel Menajer Alpaslan Aydın, oyunculardan Hadi
Özdemir ve Kartal Özmızrak D-Smart'ta Şampiyonluk
Özel programına da konuk oldu. Şampiyonluğu değer-
lendiren Genel Menajer Alpaslan Aydın, "Amaç Türk
Basketbolunu sevdirmek, büyütmek ve geliştirmek.
Bu tarz başarılar ilgiyi daha da arttırıyor. İnşallah bu
sezon 3 kupa da Türkiye'ye gelecek. Kupayı aldığımız
gece kimse uyuyamadı ama kutlama yapamadık ve
hemen Yalova maçına hazırlandık. O maçı kazandık
sonra da Denizli maçını kazanmak istiyoruz. Kutla-
mayı sonra yapacağız." DHA

En fazla Avrupa Kupası kazanan
Türk basketbolcu olan Kartal Öz-
mızrak, "En fazla Avrupa Kupası
kazanan Türk oyuncu olmanın gu-
rurunu yaşıyorum. Başarıya gide-
bilecek organizasyonların içinde
olmak çok önemli. Öncelikle plan-
lar ve fikirler uyuştuğu için bu ku-
lübü tercih ettim. Bu kupayı
alacağımıza inandık." Kariyerinde
ilk kez Avrupa Kupası kaldırdığını
söyleyen Hadi Özdemir, bunda en
önemli payın takımdaki aile orta-
mının olduğunu dile getirdi.

Gurur yAşıyorum

Yiğido desteği
hak ediYor
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza
Çalımbay, "Taraftarlarımız Alanyaspor maçına
lig maçındaki gibi gelirlerse bizim için sıkıntı
olur. Biraz daha takıma destek vermeleri
gerekiyor. Bu desteği takımımız hak ediyor.
Taraftarlarımızla birlikte Alanyaspor maçını iyi
şekilde bitirip final oynamak istiyoruz" dedi
Demir Grup Sivasspor Tek-
nik Direktörü Rıza Çalım-
bay, açıklamalarda bulundu.
Geçen hafta 3-2 kazandıkları
Galatasaray maçının güzel
bir lig maçı olduğunu belir-
ten Çalımbay, "Galatasaray
maçında iki takım da kazan-
mak için oynadı. Kendi adı-
mıza konuştuğumuz zaman
kapanalım ve puan alalım
diye bir düşüncemiz olmadı.
Tabii ki zamanı geldi maçın
içinde kapandık, zamanı geldi atak yaptık. Güzel po-
zisyonlar yakaladık, güzel goller de attık. İyi bir galibi-
yet aldık. Mükemmel bir taraftar önünde oynadık. O
taraftar önünde Galatasaray'dan puan almak çok
zordu. Takımımdan çok memnunum. Maçın başın-
dan sonuna kadar mükemmel mücadele ettiler. Hak
ettiğimiz bir galibiyet aldık. Çok çekişmeli ve çok güzel
bir lig maçı oldu" diye konuştu.

Önümüzdeki maçlara bakacağız

Ligde Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Ay-
temiz Alanyaspor ile üst üste 2 önemli maça çıkacak-
larını hatırlatan Çalımbay, "Hem Sivasspor'un tarihi
açısından, hem bizim, futbolcular, taraftarımız hem de
camia için çok önemli bir maç oynayacağız Alanyas-
por ile. Bu maçı düşünerek oynayacağız Kasımpaşa
ile. Ligde kalan 3 maçımızı da iyi şekilde bitirmek isti-
yoruz. Kasımpaşa son haftalarda çıkış yapan bir ekip.
O gün kim oynarsa oynasın sahada çok iyi konsantre
olması gerekiyor. Galatasaray maçını unutarak, önü-
müzdeki maçlara bakmamız gerekiyor. Kasımpaşa
maçını kazanıp, Alanyaspor maçına daha güvenli çık-
mamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Final oynamak istiyoruz

Çalımbay, taraftarlara da Alanya maçında büyük iş
düştüğünü belirterek şöyle dedi: "Taraftarlarımız
Alanyaspor maçına lig maçındaki gibi gelirlerse bizim
için sıkıntı olur. Biraz daha takıma destek vermeleri
gerekiyor. Bu desteği takımımız hak ediyor. Taraftarla-
rımızla birlikte Alanyaspor maçını iyi şekilde bitirip
final oynamak istiyoruz."

Antalyaspor rekor peşinde
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, İH Konyaspor maçında puan ya da

puanlar alarak sahasındaki yenilmezlik rekorunu 12 maça çıkartmanın planını yapıyor
Süper Lig’de 35 hafta sonunda
14 galibiyet, 10 beraberlik ve 11
yenilgi ile 52 puan toplayan Fra-
port TAV Antalyaspor, pazartesi
günü sahasında oynayacağı İH
Konyaspor maçının hazırlıkla-
rına bugün akşam saatlerinde
yapacağı antrenmanla başlaya-
cak. Kırmızı beyazlılar futbol so-
rumlusu Nuri Şahin
gözetiminde Atilla Vehbi Konuk
Tesisleri’nde çalışmalarına baş-
layacak. Antalyaspor’da sakat-
lıkları bulunan Hakan Özmert,
Admir Mehmedi ve Harun Alp-
soy çalışmaya katılmayacak.
Fraport TAV Antalyaspor, sezo-
nun ilk devresinde kaybettiği İH
Konyaspor karşısında hem ka-

zanmak hem de iç saha yenil-
mezlik rekorunu 12 maça çıkar-
mayı hedefliyor.

11 maçlık iç saha
yenilmezliği

Sezonun devre arasında takıma
kazandırılan oyuncular ve futbol
sorumlusu Nuri Şahin'in etki-
siyle büyük çıkış yakalayan Fra-
port TAV Antalyaspor, ligdeki
son 13 maçında 29 puan topla-
mayı başardı. Akdeniz temsilcisi
bu sezon iç sahada oynadığı 17
mücadelede ise 9 galibiyet, 5 be-
raberlik ve 3 yenilgi alarak 32
puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı
beyazlı ekip Süper Lig'de oyna-
dığı maçlar içerisinde 1995-

1996 sezonunda iç sahada 9
maçlık yenilmezlik serisini egale
ederken, İH Konyaspor ma-
çında ise rekorunu geliştirmenin
planlarını yapıyor. Antalyaspor,
iç sahada oynadığı son 11
maçta Altay (1-0), Aytemiz
Alanyaspor (3-0), Trabzonspor
(2-1), Fatih Karagümrük (3-0),
Sivasspor (1-0), GZT Giresuns-
por (4-1) ve Atakaş Hatayspor'u
(4-1) yenerken, Kasımpaşa (1-
1), Fenerbahçe (1-1), Gaziantep
FK (0-0), Yukatel Kayserispor
(1-1) ile berabere kaldı. Fraport
TAV Antalyaspor ile İH Konyas-
por mücadelesi pazartesi günü
Antalya Stadyumu’nda saat
20.00’de başlayacak.

Cesur yolcu!
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftaya iddiasız giren
Nazilli Belediyespor'da Bünyamin Cesur Karataş da
takımdan ayrılıp Avrupa'ya dönüyor. Sözleşmesi sona
erecek 25 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusunun
kariyerine yurtdışında devam edeceği ortaya çıktı.
Geçen sezon başında transfer olduğu Nazilli'de
3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşayıp toplam 57 maçta
7 golle oynayan Cesur, yaptığı açıklamada, "Nazilli'de
ve Nazilli Belediyespor'da çok güzel günler geçirdim.
Başarılı bir ivme yakaladık. Aynı şekilde davam ettir-
dik. Bu seneki hedefimiz Play-Off'tu ama olmamasına
üzüldük. Sonuç olarak burada çok mutluydum. Taraf-
tarımızın desteğini de her zaman hissettim. Nazilli Be-
lediyespor taraftarlarına da çok teşekkür ediyorum"
dedi.

Avrupa'ya dönme kararı aldı

Tecrübeli futbolcu, "Samsunspor'da yaşadığım sakat-
lığın ardından Nazilli Belediyespor'a geldim. Sakatlık-
tan dönmek zordur ama hocalarım, yöneticiler bana
çok güvendiler. Kendimi inanılmaz rahat hissettim.
Baskı altında değildim. Her zaman destek verdiler. Bu
nedenle belli bir zamandan sonra performansım arttı.
Bu nedenle Nazilli'yle devam etme kararı
almıştım. Burada kendimi iyi hissediyor-
dum. Burası benim için bir markaydı.
Tekrar Avrupa'ya dönme kararı aldım"
ifadelerini kullandı. Ligde son hafta Şan-
lıurfaspor'a konuk olacak siyah-beyazlı
ekipte daha önce Aytaç Deniz ve Hasan
Yurtseven de takımdan ayrılmıştı.
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Efsane formaya servet ödediler!
Eski İngiltere orta saha oyuncusu Steve
Hodge, Meksika'daki çeyrek finalin ardından
Maradona'dan aldığı formayı 36 yıl sonra açık
artırmaya çıkardı. Maradona Kasım 2020'de
öldüğünde formanın satılık olmadığını söyle-
yen Hodge, daha sonra müzayede evi Sot-
heby's ile anlaştı. Müzayede evi, forma için 4-6
milyon sterlin tahmini fiyat belirledi. Çevrim
içi olarak 20 Nisan'da başlayan ve bugün sona
eren açık artırmada formaya 7 milyon 124 bin
500 sterlin (131,7 milyon TL) verildi.Sot-
heby's'in sokak giyimi ve modern koleksiyon
ürünleri birimi başkanı Brahm Wachter, yap-
tığı açıklamada, formanın şimdiye kadar mü-
zayedede en çok rağbet gören futbol forması
olduğunu, bu nedenle kendi sınıfında müza-
yede rekoru elde etmesinin beklenebileceğini
ifade etti. Daha önce en yüksek fiyata alıcı
bulan forma, 2019'da 5,6 milyon dolara (82,8
milyon TL) satılan New York Yankees oyun-

cusu Babe Ruth'un beyzbol forması olmuştu.

Tanrının eli

Maradona, 1986 Dünya Kupası çeyrek final
maçında İngiliz kaleciyi eliyle attığı golle mağlup
etmişti. İngiliz futbolcuların itirazlarına rağmen
hakemin kararı değişmemiş, Maradona da daha
sonra verdiği röportajda gol için "Tanrının eli"
ifadesini kullanmıştı. İngiltere'nin elenmesine yol
açan gol, Arjantin'in finalde Batı Almanya'yı 3-2
yenerek Dünya Kupası'nı kazanmasında büyük
rol oynamıştı. Maradona'nın ailesi, Sotheby's'in
formayı geçen ay müzayedeye çıkarmasından
ardından yaptıkları açıklamada, formanın İngil-
tere'ye karşı atılan gol sırasında giyilen forma ol-
madığını iddia etmişti. Sotheby's ise formanın
Maradona'nın golü attığı sırada giydiği for-
mayla eşleştiğini belirtmişti. 36 yıl boyunca ser-
gilenen forma, en son Manchester'daki Ulusal
Futbol Müzesi'nde bulunuyordu.

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda meşhur "Tanrının eli"
golünü attığı sırada giydiği Milli Takım forması, açık artırmada 7,1 milyon sterline alıcı buldu

Spor ve heyecan 
bu festivalde
buluşuyor: 

'Decathlon May Fest'
Mayıs ayında İstan-
bul, Ankara, İzmir,
Bursa ve Antalya'da

T ürkiye Halter Federasyonu Başkanı
Talat Ünlü, 25 Mayıs-5 Haziran ta-
rihlerinde Arnavutluk'un başkenti Ti-

ran'da yapılacak Avrupa Halter
Şampiyonası'nda madalya beklentilerinin
yüksek olduğunu söyledi. Milli takımın Av-
rupa Şampiyonası'na hazırlık sürecini değer-
lendiren Ünlü, "Tiran'da yapılacak Avrupa
Şampiyonası'nda kadınlarda ve erkeklerde
mutlaka madalya alacağız ama madalyanın
rengiyle ilgili bir şey söyleyemem." dedi. En
önemli hedeflerinin olimpiyat madalyası ol-
duğunu, ama öncesinde katıldıkları her şam-
piyonadan da madalya kazanmayı
istediklerini aktaran Ünlü, "Kadın sporcuları-
mız Konya'da, erkek sporcularımız ise İz-
mir'de çok ciddi şekilde hazırlandı. Hepsi
inşallah madalya hedefiyle çıkacak, tam
takım gitmek istiyoruz ama önceliğimiz ma-
dalya hedefi olan sporcularla yarışmaya katıl-
mak." diye konuştu. Federasyon yönetimine
geldikten sonra hazırlıksız bir halter takımı
bulduklarını belirten Ünlü, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Özellikle erkek takımımız birkaç
sporcunun dışında hiç hazır değildi. Kadın-
larda biraz daha derli toplu bir takım vardı.
Hem sporcu hem de antrenör arkadaşlarımız
özverili bir şekilde kamplarımıza katıldı.

Büyük bir çabayla ve disiplinli bir şekilde ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda hem ka-
dınlarda hem erkeklerde Avrupa
Şampiyonası'na hazırız."

Başarıya inanıyoruz

Sporcuların son durumlarının ölçülebildiğini
anlatan Ünlü, "Kadınlarda 45 kiloda Şaziye
Erdoğan ve Cansu Bektaş'tan, 55 kiloda Sü-
meyye Kentli, Ayşegül Çoban Başol gibi geç-
mişinde başarılarla dolu sporcularımızdan
tabii ki beklentim var. Gençlik olimpiyatları
şampiyonu Dilara Narin, Dilara Uçan, Can-
sel ve Aysel Özkan kardeşler, Melike Günal,
Sera Yenigün... Bunların hepsi deneyimli
sporcularımız. Eğer antrenmandaki derecele-
rini müsabakaya yansıtırlarsa başarılı olacak-
larını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sporcuların hedefi yüksek

Erkek milli haltercileri de değerlendiren Ünlü,
"Erkek milli takımımızda da hedefi yüksek
sporcularımız var. Avrupa şampiyonu Mu-
hammed Furkan Özbek gerçekten çok yete-
nekli, çok başarılı. Aynı zamanda Hasan
Fehmi Güneş, Muammer Şahin var. Erkek
milli takımımız da kamplarda gerçekten çok
çalıştı. Özverili çalışmalarından dolayı kendi-
lerine teşekkür ediyorum. Hepsinin hedefi
madalya, inşallah onlar da Avrupa'da güzel

sonuçlar elde edecek. Antrenmanlarda dök-
müş oldukları alın terlerinin karşılığını da ala-
caklar." şeklinde konuştu. Ünlü, milli
haltercilerin Avrupa Şampiyonası'ndaki ra-
kiplerinin hemen hemen belli olduğunu, spor-
cuların da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil
etmek için çalıştığını dile getirdi.

Ciddi mücadele verilecek

Halterde uzun süredir olimpiyat madalyasının
gelmediği ve yeni Naim Süleymanoğlu, Halil
Mutlu gibi şampiyonların nasıl yetişeceğine
yönelik soru üzerine de Ünlü, şunları söyledi:
"Halterde geçmiş yıllara baktığımız zaman
özellikle de Naim Süleymanoğlu'nun Türki-
ye'ye gelmesinden ve 1988 olimpiyatlarından
sonra çıta tabii ki yukarılara doğru tırman-
maya başladı. Daha sonra Halil Mutlu katıldı.
Sonra Nurcan Taylan, Taner Sağır geldi. Çok
önemli başarılar elde edildi. Özellikle Türk
halterinde 2004 Atina Olimpiyatlarında 3 hal-
tercimizin altın madalya kazanması, orada
Halil Mutlu, Nurcan Taylan ve Taner Sağır'ın
altın madalya ile kürsüye çıkması, Sedat Ar-
tuç'un bronz madalya alması, Reyhan Araba-
cıoğlu'nun daha sonra gelen bir bronz
madalyası... Bunlar Türk halteri adına gurur
verici bir tabloydu. Gönlümüz Naim Süley-
manoğlu, Halil Mutlu, Taner Sağır, Nurcan
Taylan gibi sporcular yetiştirmek istiyor. 

Zaten amacımız ve hedefimiz de bu."

Olimpiyat Oyunları önemli

Devletin sporcu ve spor tesislerine çok ciddi
yatırımlar yaptığını aktaran Ünlü, "Türkiye
Olimpiyat Hazırlık Merkezleri açıldı. Bu mer-
kezlere şu anda bütün branşlara bir talep var.
Hem aileleri çocuklarını oraya göndermek için
büyük bir çaba sarf ediyor hem antrenör arka-
daşlarımız sporcularını bir an evvel olimpik
kadroya sokup, olimpik takımla hazırlanmala-
rını istiyor. Devletimiz spor anlamında büyük
bir atılım içerisine girdi. Her zaman antrenör-
lük yıllarımdan beri de şunu söyledim
'TOHM, Türk sporunda bir devrimdir'. Çünkü
böyle geniş anlamda bir proje hiçbir zaman
yapılmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın spor
kökenli olmasından dolayı bir avantajımız var.
Gençlik ve Spor Bakanımıza baktığınız zaman
sağ olsunlar en son örneğini olimpiyatta gör-
dük. Her müsabakaya gitti. Sporcularla adeta
orada kendisi de yarıştı. Bakan yardımcılarımız
hiç boş durmuyorlar. Bütün mesailerini Türk
sporuna ve Türk gençliğine adamış insanlar."
değerlendirmesinde bulundu. Bütçelerinin de
devletten alındığını hatırlatan Ünlü, "Bu im-
kanları tanıyan devletimize karşı bizim de öz-
verili bir şekilde üzerimize düşen görevi yerine
getirmemiz lazım. Gece gündüz beraber çalış-
mamız lazım." diye konuştu.

Haltercilerin
gOzU avrUpa’da
Haltercilerin
gOzU avrUpa’da
Haltercilerin
gOzU avrUpa’da
Haltercilerin
gOzU avrUpa’da
Haltercilerin
gOzU avrUpa’da
Haltercilerin
gOzU avrUpa’da
Haltercilerin
gOzU avrUpa’da
Haltercilerin
gOzU avrUpa’da

HABER MERKEZİ

Avrupa'daki mücadelenin
ardından dünya şampiyo-
nasında, İslami Dayanışma
ve Akdeniz oyunlarında da
başarıyı yakalayacaklarını
belirten Ünlü, "Biraz yoru-
lacağız ama sonuçta ama-
cımız Türk halterinin
çıtasını yükseltmek." ifade-
lerini kullandı. Bazı üniver-
sitelerle sağlık protokolü
imzaladıklarını da hatırla-
tan Ünlü, "Bütün çalışmala-
rımız 2024 Paris Olimpiyat
Oyunları'na yönelik. Özel-
likle olimpik kadroda bulu-
nan sporcularımızı birebir
takip ediyoruz. Sağlık kont-
rollerini, bütün ölçümlerini,
artık bilimsel bir çalışma
içinde yapıyoruz. Her bir
sporcumuzun olimpiyatlara
en iyi şekilde hazırlanması
için çalışıyoruz." değerlen-
dirmesinde bulundu.

Türk halteri
yükselecek

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat
Ünlü, "Tiran'da yapılacak Avrupa Şampi-
yonası'nda kadınlarda ve erkeklerde mut-
laka madalya alacağız ama madalyanın
rengiyle ilgili bir şey söyleyemem." dedi

Hedef
şampiyonluk

Spor
heyecanı
burada!

Türkiye wushu kung fu ile muayt-
hai şampiyonalarında bir altın, 3
gümüş ile 4 bronz madalya kaza-
nan Miraç Özgenel, boks, muaythai
ve wushu kung fu branşlarında 
Türkiye şampiyonu olmak için haf-
tanın her günü antrenman yapıyor

Ağabeyi Yusuf Özgenel'in wushu
kung fu da ulusal müsabakalarda
madalyalar almasının ardından bu
spora başlayan 14 yaşındaki Miraç,
girdiği müsabakalarda 8 madalya ka-
zandı. Okul dışındaki vaktinin önemli
kısmını spor salonunda geçiren
Miraç, son olarak şubat ayında An-
talya'da düzenlenen Türkiye Wushu
Kung Fu Şampiyonası'nda gümüş
madalya elde etti. Haftanın 7 günü
antrenmanda ter döken Miraç, boks,
muaythai ile wushu kung fu da Tür-
kiye şampiyonlukları elde ederek Av-
rupa şampiyonalarına katılmayı ve ay
yıldızlı bayrağı göndere çektirmeyi
ümit ediyor. Genç sporcu, haziran
ayında düzenlenecek boks ve muayt-
hai Türkiye Şampiyonaları'nda altın
madalya almayı hedefliyor . Miraç
Özgenel, ağabeyi sayesinde başladığı
boks ve muaythaide bir süre sonra
düzenli antrenman yapmaya başladı-
ğını anlattı.

Azimli bir genç

Her gün düzenli olarak antrenman
yaptığını, hafta içi günde 4 saat, hafta
sonları ise çift idmanla kendisini mü-
sabakalara hazırladığını dile getiren
Miraç, antrenmanların kendisini ba-
şarıya götüreceğine inandığını kay-
detti. Aldığı başarılı sonuçlarla 10-16
Haziran'da Antalya'da düzenlenecek
Türkiye Muaythai Gençler Avrupa
Şampiyonası'na katılmaya hak kaza-
nan Miraç, "Birinci olmak ve Malez-
ya'daki dünya şampiyonasında da
altın madalya almayı hedefliyorum.
Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek isti-
yorum. Üç branşta boks, muaythai ile
wushu kung fu da Türkiye şampi-
yonu olmayı hedefliyorum. Geçen yıl
Muaythai Gençler Avrupa Şampiyo-
nası'na katılacaktım, ancak yaştan do-
layı katılamadım." ifadelerini kullandı.

Antrenman başarı getiriyor

Yardımcı Antrenör Abdullah Yavuz
ise antrenmanlara Özgenel'in istekli
şekilde geldiğini ve severek yaptığını
söyledi. Severek yapılan antrenman-
ların başarı getirdiğine işaret eden
Yavuz, "Arkadaşça, dostça antren-
manlarımızı sürdürüyoruz, aslında
başarı da buradan geliyor. Miraç, ulu-
sal müsabakalarda bir çok başarı elde
etti." diye konuştu.

Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan spor ve
alışveriş festivali ‘Decathlon May Fest’,  8
Mayıs’ta Ankara’da Gazi Parkı’nda, 15
Mayıs’ta Bursa’da Hüdavendigar Kent
Parkı’nda, 19 Mayıs’ta İstanbul’da Kemer-
burgaz Kent Ormanı’nda, 22 Mayıs’ta İz-
mir’de Cumhuriyet Meydanı Sahil’de ve
29 Mayıs’ta Antalya’da Beach Park’da ger-
çekleşecek.  Festival çocuktan yetişkine her-
kesi farklı sporlar deneyimlemeye, bir

yandan da eğlenmeye davet ediyor!  Türki-
ye’de spor tutkusunu yaymaya devam
eden Decathlon, Mayıs ayında spor ve he-
yecanı buluşturduğu yepyeni bir spor festi-
valine imza atıyor. Bu yıl ilki gerçekleşecek
olan Decathlon May Fest , 5 şehirde kuru-
lacak büyük festival alanlarında çocuktan
yetişkine tüm katılımcılara spor ve eğlence
dolu bir gün vaat ediyor. Festival boyunca
etkinlik alanında futboldan basketbola, vo-

leyboldan tenise, patenden kaykaya, kamp-
çılıktan bisiklete, pilatesten yogaya, tırma-
nıştan okçuluğa farklı sporları spor
antrenörleri eşliğinde deneyimleme imkanı
sunan özel alanlar kurulacak. Ayrıca gün
boyunca toplu dans etkinlikleri, yoga se-
ansı, kardiyo parkuru, freestyle futbol
show, okçuluk yarışı,masa tenisi turnuvası,
basket show’u gibi pek çok gösteri, yarışma
ve etkinlik gerçekleşecek, 
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aşadığımız dünyada savaş,
doğal afet, açlık ve kıtlıklar,
kaza ve hastalıklar nedeniyle

milyonlarca çocuk yetim kalıyor.
Yetim çocukların yarıya yakını ise
aile ve kurum korumasından mah-
rum bulunuyor. Yetim Vakfı bu ko-
rumadan uzak, ebeveyn kaybı
yaşamış çocukların ve aile üyeleri-
nin, yaşadıkları kayıpla başa çıka-
bilmelerini sağlamak amacıyla
çalışmalarını sürdürüyor. 

Hedef 50 bin çocuk

Yetim Vakfı, on bir ayın sultanı Ra-
mazan ayında hayırseverlerin ba-
ğışlarını savaş ve kriz ortamındaki
20 ülkede 203 bin 766 yetim ve ai-
lelerine ulaştırdı. Bu Ramazan
ayında hami olduğu yetim sayısını
2 bin arttırarak 6 binden 8 bine
yükselten Yetim Vakfı’nın hedefi
hayırseverlerin destekleriyle kısa
zamanda 50 bin yetime hami ola-
bilmek. Vakfın Ramazan ayında
yurt içi ve yurt dışında yapılan yar-
dım kalemleri arasında Ramazan
kumanyaları, Ramazan Çocuk Pa-
ketleri, iftar yemekleri, bayramlık-
lar, zekât, fitre ve fidyeler yer alıyor. 

Rapor açıklandı

İslam İşbirliği Teşkilatı, 2013 yı-
lında Ramazan ayının 15.gününü
Dünya Yetimler Günü olarak ilan
etti. Dünya Yetimler Günü, bu
sene dokuzuncu kez tüm İslam
dünyasında idrak edildi. Yetim
Vakfı tarafından, 15 Ramazan
Dünya Yetimler Günü’nde “Dünya
Yetim Çocuklar Raporu 2022”

açıklandı. Rapora göre; dünya
üzerindeki yaklaşık iki buçuk mil-
yar çocuğun 153 milyondan fazlası
yetim. Sayıları net olarak bilinme-
yen sosyal yetimler ise anne babası
hayatta olmasına rağmen temel ih-
tiyaçlarını karşılamaktan aciz du-
rumda bulunuyor. Yetim
kavramının zannedildiğinden daha
geniş bir anlam içerdiğini belirten
Yetim Vakfı Başkanı Murat Yıl-
maz, “Her coğrafya birbirinden
farklı sorunlarla mücadele etmekte
olup, yaşananların faturasını en
ağır şekilde ödeyenler ise çocuklar
oluyor. Verdiğimiz sayısal değerler
ve tablolar, ne yazık ki sadece buz-
dağının görünen kısmı. Hakikat
bundan daha üzücü ve trajik” dedi.
15 Ramazan Dünya Yetimler
Günü dolayısıyla yetim çocukların,
ailelerin ve gönüllülerin katılımı ile
Yetim Vakfı Genel Merkezi’nde
“Sokağıma Şenlik Geldi” etkinliği
düzenlendi. 

44 bin çocuk paketi 

Yetim Vakfı, Ramazan çalışmaları
çerçevesinde Türkiye ve dünya ge-
nelinde dağıttığı Ramazan kuman-
yalarından 58 bin 729 yetim ve
aileleri istifade etti. Yurt içinde ve
yurt dışında dağıtılan bu kumanya
paketlerinde bir ailenin aylık temel
gıda malzemeleri bulunuyor. Bu
sayede hayırseverlerin destekleriyle
farklı coğrafyalardaki yetim çocuk-
lar ve aileleri Ramazan ayını daha
güzel geçiriyor. Yetim Vakfı, klasik
yardım anlayışının dışına çıkarak
çocuklar için özel alanlar geliştiri-

yor. Bunlardan biri de Ramazan
Çocuk Paketleri. Vakıf, Ramazan
ayını güzel geçirebilmeleri adına
çocuklar için özel hazırladığı 44
bin 65 Ramazan Çocuk Paketini
yetim çocuklarla buluşturdu. Yetim
çocukların yüzünü güldürmek için
hazırlanan paketlerin içerisinde ço-
cukları mutlu edecek oyuncaklar,
atıştırmalıklar ve kitaplar da bulu-
nuyor.

23 bin iftar yemeği 

Yetim çocuklar ve ailelerinin ihti-
yaçlarına dayalı hizmetler sunan
Yetim Vakfı, Ramazan ayında 23
bin 943 yetim çocuğa ve ailelerine
iftar yemeği imkânı sundu. Hayır-
severlerin destekleriyle temel
yaşam haklarından mahrum olan
ailelerin Ramazan ayını daha rahat
geçirmeleri sağlandı. Yetim Vak-
fı’nın görevli ve gönüllülerden olu-
şan ekipleri, yetim çocukların
bayramı sevinçle karşılamaları için
4 kıtada 16 bin 539 yetim çocuğa
bayramlık elbiseler ulaştırdı. Her
yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan
ayının bereketi, hayırseverlerin des-
teğiyle yetim çocukların bayram
sabahına yeni elbiseleriyle sevinç
içinde uyanması sağlandı. Yetim
Vakfı, yetimlik duygusu ile birlikte
savaş ve yoksulluğu bir arada ya-
şayan çocuklar için Ramazan ayı
boyunca yetim ailelerine nakdi yar-
dımda bulundu. Bu kapsamda 7
bin 877 yetim ve ailelerine Rama-
zan ayını daha rahat geçirebilme-
leri için fitre, fidye ve zekât
yardımları ulaştırıldı. 

RAMAZAN BEREKET 
YETIM EMANET
Yetim Vakfı, 2022 Ramazan çalışmalarını 'Ramazan Bereket Yetim Emanet' sloga-
nıyla tamamladı. Ramazan boyunca görevli ve gönüllülerden oluşan ekipler 20
ülkede 203 bin 766 yetim ve ailelerine hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı

Ramazan ayında hayırse-
verlerin Yetim Vakfı’na ba-
ğışladığı adak, akika ve
şükür kurbanları kesilerek
yetim çocuklara ve ailele-
rine ulaştırıldı. Bu Rama-
zan ayında kesilen
kurbanlardan 3 bin 213
yetim ve aileleri istifade
etti. Yetim Vakfı ebeveyn
kaybı yaşamış çocuklara
ve annelerine yönelik eği-
tim desteğini bu Ramazan
ayında da sürdürdü. Bu
kapsamda 46 bin 500
yetim çocuğa eğitim ma-
teryal desteği verildi.  Ay-
rıca vakfın kurduğu Eğitim
Destek Merkezi’nde yetim
çocuklar sosyal, kültürel ve

eğitim başta olmak üzere
her alanda eğitim veril-
meye devam ediliyor.
Yetim Vakfı’nın “Ramazan
Bereket Yetim Emanet”
sloganıyla Ramazan ayı
çalışmalarını Türkiye ile
birlikte gerçekleştirdiği ülke
sayısı bu yıl 20’ye yükseldi.
Bu ülkeler şu şekilde: Or-
tadoğu’da Filistin, Lüb-
nan, Irak, İran, Suriye,
Yemen. Balkanlar’da Ar-
navutluk, Bosna-Hersek,
Karadağ. Kafkasya’da
Azerbaycan, Afrika’da
Libya, Mali, Togo, Tunus.
Güneydoğu Asya’da Ara-
kan, Bangladeş, Moro, 
Pakistan, Sri Lanka.

46 BİN YETİM ÇOCUĞA
MATERYAL DESTEĞİ

Hayalleriniz 
kâbus olmasın
Ramazan ayının sona ermesi ve yaz ayla-
rının gelmesiyle birlikte etkinlik sektö-
ründe de ciddi bir hareket bekleniyor.
Etkinlik Sen İl Başkanı Emrah Hacıoğlu,
yaz mevsiminde büyük bir yoğunluk ya-
şanacağını belirterek, "Hayalleriniz ka-
busa dönüşmesin" dedi. Pandemi süreci
sebebiyle uzun süredir kısmi olarak ara
verilen düğün sezonu ve eğlence sektörü-
nün faaliyetleri Ramazan ayının sona er-
mesi ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte
kuşkusuz hareketlenecek. Öyle ki düğün
sezonunda yaklaşık 1 milyonu aşkın çiftin
evlenmesi bekleniyor. Etkinlik Sen Ankara
İl Başkanı Emrah Hacıoğlu sezon öncesi
yapılan hazırlıkları anlattı ve sektörden
hizmet alacak vatandaşlara da önemli
uyarılarda bulundu.Hacıoğlu, "Ramazan
ayının ardından başlayacak düğün sezo-
nunda yaklaşık 1 milyon civarında çiftin
evleneceği tahmin ediliyor. Birikmiş olan
düğünlerimiz ve ön rezervasyonlarla
2022’deki rezervasyonlarımızdaki yoğun-
luğumuz oldukça fazla. Birçok etkinlik
mekânında doluluk oranı yüzde 70’in
üzerine çıkmış durumda. Özellikle Tem-
muz ve Ağustos aylarında doluluk yüzde

90’ın üzerinde. Ancak sektörümüz için
zorlu süreç daha bitmedi. Yağ, şeker ve Et
fiyatlarının artması elektrik fiyatlarının
zamlanması özellikle düğün salonları ve
etkinlik mekânlarının daha pahalı saat-
lerde elektrik kullanması, kiralar ile bir-
likte, girdi maliyetlerini artırdı. Bu da
haliyle fiyatlara yansıdı" dedi. 

Fiyatlar güncelleniyor

"Salonlarımız ellerinden geldiği kadar
fiyat güncellemelerini minimum değer-
lerde tutarak çiftlerimize yardımcı olmaya
çalışıyorlar" di,dyen Hacıoğlu, "Maliyetle-
rin azalması için sendika olarak düğün
sektöründeki KDV oranının yüzde 18’den
yüzde 8’e indirilmesini Hazine ve Maliye
Bakanlığına müracaat ederek talep ettik.
Ayrıca salonlarımız aylar önce rezerve
edilip kapatılan günlerden bugün yaşa-
nan enflasyonist ortamda fiyat farkı talep
edemiyor ama müşteri tüketici kanununa
göre sözleşmesini iptal edebiliyor. Ama
salonlar sözleşmeyi günün şartlarına uy-
duramıyor. Sendika olarak bu konularda
da işletmelerimizi koruyacak bir düzen-
leme çalışması yapmaktayız” dedi.

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

Dünyanın gündemine oturan
Johnny Depp ile Amber Heard
arasındaki 'iftira' davası sürüyor.
Davanın önceki günkü duruşma-
sında aile içi şiddet konusunda
uzman olan klinik ve adli psiko-
log Dr. Dawn Hughes, Depp'in
eski eşine uyguladığını ileri sür-
düğü cinsel şiddet örneklerini sı-
raladı. Dr. Hughes, Amber
Heard'ün kendisine anlattıkların-
dan yola çıkarak ikili arasında
yaşananları ifade etti. İleri sürdü-
ğüne göre Johnny Depp, alkol ya
da uyuşturucu etkisi altındayken
Heard ile zorla birlikte olmak is-
tiyordu. Buna göre bir keresinde
aşırı alkollü olan Depp, Amber
Heard'ü yatağa doğru itti ve üze-
rindeki gece elbisesini çıkarıp
onu ilişkiye zorladı. Hughes'un
iddiasına göre bu tür cinsel şid-
det örnekleri birkaç kez yaşandı.
Uzman doktor, bunların "sevgi
dolu" değil, "Depp'in baskın ol-
duğu anlar" olduğunu söyledi. 

Yatağa fırlatıp
gİYsİlerİnİ Yırttı!


